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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 972 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: 1 1 Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Correspondência: Mensagem n 9 715/2006 (encaminha o Projeto de
Lei n° 3.806/2006), do Governador do Estado - Ofícios Leitura do
Relatório das Atividades da 4 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.807 a 3.814/2006 - Projeto de
Resolução n Q 3.815/2006 - Requerimentos ns 7.114 a 7.140/2006 -
Requerimentos das Comissões de Participação Popular, de Saúde e
de Meio Ambiente e dos Deputados Dilzon Meio e Zé Maia (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais e do Trabalho e dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e
Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Agostinho Patrús, Antônio Andrade e George Hilton - 2 2 Parte (Ordem
do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Zé Maia; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 2.257 e 2.876/2005 e 2.955 e 3.694/2006;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Meio Ambiente e de Saúde e dos Deputados Dilzon
Meio e Zé Maia; aprovação - Requerimento da Deputada Maria Olivia:
deferimento: discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2 1 Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental: inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
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Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - 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 - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Variessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h114min, a lista

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

1 4 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia. 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. A Presidência informa ao

Deputado Durval Angelo que vai conceder-lhe a palavra pelo art. 24
do Regimento Interno e solicita-lhe que não saia da discussão da ata.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sim, Presidente. Ouvindo atentamente
a ata, quero dizer que ontem dei ciência ao Plenário de que a
Comissão de Direitos Humanos estaria hoje, na parte da manhã, na
cidade de Pains para apurar supostos crimes de violência policial
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contra dois servidores públicos municipais.
Em função da relevância da matéria e por achar que a nossa

intervenção de ontem deveria constar na ata integralmente, quero
informar que hoje a Comissão de Direitos Humanos esteve nessa
cidade identificando duas vítimas de violência de arbítrio e de tortura
por parte da Polícia Civil. Paulo César da Silva e Bruno Freire
Marinho, ambos servidores da Prefeitura Municipal.

Eles foram abordados de forma violenta, e até por motivação
política, por policiais civis da cidade de Formiga, comandados pelo
Inspetor Cleiton Resende, que vem sendo conhecido na região pela
forma arbitrária com que vem atuando. Esse policial provocou uma
sessão violenta de tortura contra Paulo César da Silva.

Estava presente na reunião o Prefeito Municipal, Ronaldo Márcio
Gonçalves, que, logo no momento da prisão, telefonou para o
Delegado, que também estava presente, Ricardo Augusto de Bessa,
avisando-o de que o funcionário da Prefeitura estava sofrendo
arbitrariedade e que ele já estava se deslocando de Pains para
Formiga com um advogado. O Delegado tinha garantido que nenhum
tipo de violência os servidores sofreriam.

O mais grave nisso tudo é que durante a audiência, em que esse
Cleiton se valeu da situação de ser filho de um Delegado-Geral para
cometer essa arbitrariedade, recebemos uma outra denúncia muito
grave: um cidadão de nome Totonho usa, constantemente, viatura
policial caracterizada e não caracterizada. Pela informação do próprio
Prefeito e de outros presentes, no momento ele está usando um Siena
prata, placas HAK 8372. Solicitei, no momento da reunião, que a
Consultoria da Assembléia entrasse em contato com a Chefia da
Polícia Civil. Qual não foi a nossa surpresa ao saber que esse Siena,
do qual faz uso constante esse rapaz de 18 anos de idade, é de
propriedade da Polícia Civil e presta serviço na 4 2 Delegacia Regional
de Formiga. Também esse cidadão se vale da situação de ser filho de
um Delegado-Geral para cometer essas arbitrariedades. Esteve, aliás,
essa semana - quando o carro convocava a audiência da Comissão
de Direitos Humanos -, tirando fotos, por meio de um celular, para
intimidar as pessoas a não comparecer à reunião hoje. Esteve lá esse
cidadão, sem ser policial, usando o mesmo veículo, um Siena prata.
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Quero trazer essa denúncia, que já é do conhecimento do Ministério
Público. Rogério Filgueira de Oliveira. Promotor Coordenador do CAO
Direitos Humanos, está tomando as providências. Hoje fizemos uma
ligação telefônica para o Dr. Otto, Chefe de Polícia Civil, para que
fossem tomadas providências urgentes.

E importante falar sobre as notícias dessa audiência, para que esta
Casa tome conhecimento delas. Por tratar-se de denúncia de crime de
tortura, acionamos a Subsecretaria de Direitos Humanos e a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que tem um setor que
coordena a Campanha Nacional de Combate à Tortura. Repudiamos
alguém valer-se do cargo do próprio pai para cometer essas
arbitrariedades. A Comissão tomou a decisão de levar esse caso até
às últimas conseqüências. Vamos encaminhá-lo ao Governador, que
terá a mesma indignação que os Deputados da Comissão tiveram, ao
ter conhecimento do fato. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Deputado Durval
Angelo não ter cumprido o art. 24 do Regimento. A ata que foi lida
pela Deputada Maria Olívia é a ata da reunião desta manhã. V. Exa.
poderá ficar tranqüilo, que as suas palavras serão registradas na ata
minuciosa desta reunião, a ser publicada no "Diário do Legislativo".
Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade,	 lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 715/2006

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica
com o Município de Conselheiro Lafaiete.

A permuta de que trata o projeto, já examinada e aprovada pelas
Secretarias de Estado de Educação e Planejamento e Gestão,
objetiva regularizar a situação dominial de dois imóveis de
propriedade daquele município, já ocupados pelo Estado, ao mesmo
tempo que viabilizará o aproveitamento pela municipalidade do imóvel
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do Estado na instalação de seus serviços, inclusive escolas.
De fato, o imóvel do Estado abrigou por algum tempo a Escola

Estadual "Astor Viana", cujas atividades foram encerradas, deixando
desocupadas as suas instalações. Enquanto isso, as Escolas
Estaduais 'Monsenhor Antônio José Ferreira" e "Moacir e Souza
Dias" vêm funcionando em imóveis daquele município, n o sendo
aconselhável que tal situação perdure por mais tempo, er prejuízo
das partes.

Assim, a permuta sugerida pela Administração Municipal de
Conselheiro Lafaiete, que se dará sem torna para as partes, é
oportuna, uma vez que resolve a situação dominial das escolas
estaduais, ao mesmo tempo que permitirá àquele município dar
destinação de interesse público ao imóvel ocioso do Estado.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.806/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com

o Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído pela área de 3.020,00m 2, e
respectiva edificação, localizado no prolongamento da Rua Francisco
Lobo, Bairro dos Moinhos, no Município de Conselheiro Lafaiete e
registrado sob o n g R-1-4969, Livro n 9 2-0, no Cartório do Registro de
Imóveis de lO Ofício daquela Comarca, pelos seguintes imóveis de
propriedade do Município de Conselheiro Lafaiete:

- imóvel constituído pela área de 1.350,00, situado no lugar
denominado "Fazenda do Maciel", anexo ao Bairro São Benedito e
respectiva edificação, registrado sob o n 2 R-1-842, Livro 2-13, em 25 de
janeiro de 1977, no Cartório do Registro de Imóveis do 1 9 Ofício da
Comarca de Conselheiro Lafaiete; e

II - imóvel constituído pela quadra 1-3, com área de 9.166,67m 2 e
respectiva edificação. localizado no Conjunto Habitacional "Marcos
Octávio Gonçalves", conforme Av. n 9 21-1-129, efetuada no Livro 2-C,
no Cartório de Registro de Imóveis do 2 Q Ofício da Comarca de
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Conselheiro Lafaiete.
Art. 2 - A permuta far-se-á sem torna para as partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Ézio Comes da Mota, Secretário de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo substituto, do Ministério da
Agricultura, comunicando a celebração do convênio que menciona,
bem como a liberação do respectivo recurso financeiro. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Afonso Carneiro Filho, Secretário de Política Nacional de
Transportes substituto, agradecendo convite para audiência pública da
Comissão de Turismo ocorrida em 30/11/2006. (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Jarbas Soares Júnior. Procurador-Geral de Justiça,
agradecendo convite para reunião da Comissão Especial das Pessoas
Desaparecidas alusiva à Lei n 2 15.432. de 2005.

Do Sr. lbrahim Abi-Ackel, Secretário de Defesa Social, prestando
informações acerca do Requerimento n 2 6.980/2006, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre,
agradecendo voto de congratulações com esse Município, formulado
por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Do Sr. Luiz Antônio Lopes, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, cumprimentando esta Casa pela inauguração do Centro de
Apoio às Câmaras Municipais.

Do Sr. Wander Tavares Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Paraguaçu, encaminhando o Requerimento n Q 261/2006, aprovado
por essa Câmara, em que se solicita a disponibilização dos sinais da
TV Assembléia para o Município de Paraguaçu. (- A Mesa da
Assembléia.)
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Do Sr. Eduardo Vieira Borges, Presidente da Câmara Municipal de
lraí de Minas, e do Sr. Luiz Gonzaga Ramos Portilho solicitando a
aprovação do Projeto de Lei Complementar n g 87/2006, que trata do
retorno desse Município à Comarca de Monte Carmelo. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei Complementar n g 87/2006)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MO,
comunicando que, atendendo a convite da Comissão de Transporte,
encaminhado por meio do Ofício nQ 2.037/2006/SGM, o DER-MG será
representado pelo Sr. Antônio Donizetti de Resende na reunião sobre
as obras de pavimentação do trecho Divinolândia de Minas-Gonzaga.
(- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. José Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.903/2006, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Elido Bonomo, Presidente do Conselho de Alimentação
Escolar do Estado de Minas Gerais - Ceae-MG -, solicitando a
recondução dos atuais representantes ou a indicação de novos
representantes para comporem o referido Conselho.

Do Sr. Carlos Felipe d'Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, prestando informações
relativas ao Requerimento n2 6.900/2006, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n
3.730/2006, em atenção a pedido de diligência. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n 2 3.730/2006.)

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, prestando
informações relativas ao Requerimento n g 6.75612006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de
Políticas Urbanas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
informando da impossibilidade de comparecer, a convite da Comissão
de Meio Ambiente, à audiência pública para debater aspectos
ambientais do depósito de lama e entulho retirados da Lagoa da
Pampulha em área de mineração no Município de Confins. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
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Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n 9 6.74812006, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (2), encaminhando cópia
de convênios celebrados com Municípios. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (6), comunicando a liberação
de recursos financeiros para a Secretaria de Educação. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. Alexandre Barreto Lisboa, Presidente da Associação
Nacional dos Servidores da Previdência Social - Anasps -,
encaminhando cópia do documento "O Sistema Trabalho e
Seguridade Social". (- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Yolanda Corrêa Pereira, Consultora Jurídica do Ministério
dos Transportes, encaminhando a primeira edição da "Revista
Jurídica - Ministério dos Transportes". (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Mônica Mariz de Jesus Carvalho, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do lncra-MG.
encaminhando cópia do Segundo Termo Aditivo, registrado sob o
CRT/MG/n 2 4.202/2006, celebrado entre esse Instituto e a Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Pedro de Rezende, Superintendente Regional de
Polícia Civil do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n Q 6.784/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rogério Antônio Coser, Gerente-Geral da União Nacional dos
Legislativos Estaduais, encaminhando convocação para Assembléia-
Geral Extraordinária da referida instituição.

Leitura do Relatório das Atividades na 4 Sessão Legislativa
Ordinária da 151 Legislatura

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1 9-Secretário para proceder
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à leitura do Relatório das Atividades na 0 Sessão Legislativa
Ordinária da 15? Legislatura.

O Sr. 1 9- Secretário - (- Lê o Relatório das Atividades na 0 Sessão
Legislativa Ordinária da 151 Legislatura, que será publicado em outra
edição.).

2? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N g 3.807/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Viçosa o imóvel localizado na Praça Silviano Brandão, no Município
de Viçosa, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
sob o número de ordem 2193, Livro 3-E.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação de unidade administrativa do Poder Legislativo
Municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata o "caput" do art. 1 9 desta lei reverterá
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado. Nele já funcionou o fórum da Comarca, mas, atualmente, ele
se encontra em desuso. O Município de Viçosa pretende utilizá-lo para
a instalação da Câmara de Vereadores.

Vê-se, pois, que a doação do imóvel para o Município se reveste de
interesse público e de conveniência administrativa. Em face do
exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

rÁ
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da proposição.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Paulo Piau. Anexe-se ao Projeto de Lei n g 2.110/2005 nos
termos do § 29 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.808/2006
Dispõe sobre a vigilância sanitária nos estabelecimentos prisionais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A Lei n9 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém

normas de execução penal, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
128-A:

'Art. 128-A - O estabelecimento prisional é sujeito a controle
sanitário, nos termos definidos pelo Código Estadual de Saúde.

Parágrafo único - O regulamento fixará rotina de inspeções
sanitárias aplicável aos estabelecimentos citados no 'caput

Art. 2 - O inciso IV do art. 82 da Lei n 2 13.317. de 24 de setembro
de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82 - ( ... )
IV - os de hospedagem de qualquer natureza, inclusive os

estabelecimentos prisionais.".
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Edson Rezende - Sargento Rodrigues.
Justificação: A proposição ora apresentada vincula-se ao seminário

legislativo realizado nesta Casa de abril a setembro do corrente ano. A
Proposta n 9 2 do Grupo 3. aprovada e priorizada na plenária final, tem,
entre outros, o objetivo de assegurar a presença da vigilância sanitária
nos estabelecimentos prisionais. A proposta tem em vista a quase
inexistente realização dessa tarefa pelo Estado, a qual possui
fundamental importância em ambientes nos quais ficam detidos ou
reclusos dezenas, às vezes centenas, de pessoas.

As mudanças pretendidas incidem sobre a legislação existente,
especificamente a Lei de Execuções Penais e o Código de Saúde,
que passarão a conter dispositivo legal específico para a questão.
Com isso espera-se assegurar condições de vida dignas nas prisões,
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contribuindo para que a ação estatal nessa área seja devidamente
realizada.

Considerando o exposto, que evidencia os méritos do projeto em
questão, contamos com a sensibilidade dos nobres pares para o seu
apoio e aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art.
102. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.809/2006
Acrescenta dispositivo à Lei n9 14.697, de 30 de julho de 2003, que

institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 3Q da Lei n2 14.697, de 30 de junho de 2003, fica

acrescido do seguinte § 2, passando o parágrafo único a § 1:
"Art. 39 -
§ 2 - O descumprimento do disposto neste artigo implica a rescisão

do contrato, a devolução, pela empresa, dos valores recebidos nos
termos do inciso VII, acrescidos de multa de até 100% sobre o seu
valor.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Atendendo à Proposta de Ação Legislativa n 2 65512006,

apresentada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
que encaminha as propostas constantes do documento final do evento
Parlamento Jovem de 2006, a Comissão de Participação Popular
apresenta este projeto de lei, em que se pretende modificar o art. 3
da Lei n 11 14.697, de 2003, para que sejam incluídas sanções legais no
caso do descumprimento da legislação que rege a matéria, em
especial a que se refere à jornada de trabalho. Examinando a referida
lei, notamos que lhe falta um dos elementos essenciais das normas
jurídicas, que diz respeito às sanções aplicáveis em caso de
descumprimento de seus preceitos. Assim sendo, além de atender à
sugestão encaminhada pelos integrantes do Parlamento Jovem,
consideramos também uma boa oportunidade para a promoção do
aprimoramento do nosso ordenamento jurídico estadual.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.810/2006
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento

Urbano de Lontra - Adul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Desenvolvimento Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município
de Lontra.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A Associação do Desenvolvimento Urbano de Lontra -

Adul - é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada e com foro e sede na cidade de
Lontra.

A Adul tem por finalidade a defesa dos interesses sociais, culturais e
esportivos e a elevação e manutenção da qualidade de vida do ser
humano e do meio ambiente. Pelos relevantes serviços prestados pela
referida Associação à sociedade e por sua importância social,
apresento este projeto de lei para apreciação dos meus 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.811/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de

Caldas 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

Santa Rita de Caldas o imóvel constituído por uma área de terreno
medindo 747,50m2 (setecentos e quarenta e sete vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado no lugar denominado Rio Claro, no
Município de Santa Rita de Caldas, registrado sob o flQ 22.595, a fls.
263 do Livro 3 U, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santa Rita de Caldas.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de moradias para pessoas carentes.

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

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Bilac Pinto
Justificação: O Estado adquiriu, em 1963, por doação de

particulares, a área de 1.300.00m 2 e, posteriormente. em 1973, uma
outra área. com 747,50m2, totalizando, assim, 2.047,50m2.

Levando-se em conta as necessidades do Município, foi solicitada a
doação de todo esse terreno para construção de moradias destinadas
a pessoas carentes. Em atendimento, a área de 1.300,00m 2 foi doada
a esse Município (Lei flQ 15.693, de 2005). Contudo, a outra parte do
imóvel - 747,50m2 -, por desencontro de informações referentes ao
número de registro, ficou fora da referida lei. O projeto em questão
prevê o acréscimo da área que é parte integrante do terreno solicitado
pela Prefeitura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Anexe-se ao Projeto de Lei n
685/2003 nos termos do § 2 9 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.812/2006
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Paz n

282, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Obreiros da Paz n 2 282. com sede no Município de Araxá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Obreiros da

Paz n2 282, de Araxá, jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de
Minas Gerais, também denominada Loja Maçônica Obreiros da Paz,
foi fundada em 28/6/2002, e instalada em 17/8/2002 pelo Decreto n9
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1484 da citada Potência Maçônica, sendo uma sociedade civil de
direito privado, apartidária, sem discriminação religiosa e social.

A Loja Maçônica Obreiros da Paz é uma instituição iniciática,
filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista que tem por
objetivo a prática desinteressada da beneficência e o incentivo à
instrução e à cultura, pugnando pelo fortalecimento moral, social e
intelectual da Humanidade, pelo cumprimento do dever e investigação
constante da verdade e proclama os princípios gerais da Maçonaria
expressos na Constituição da Mui Respeitável Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais.

E uma instituição filosófica, que proclama a liberdade de consciência
como sacratíssimo direito humano e não impõe limite à investigação
da verdade, sendo exigido de todos a maior tolerância possível como
forma de atingir esta liberdade.

A maçonaria é uma instituição criada para combater tudo o que
atente contra a razão e contra o espírito de fraternidade universal.
Além da defesa da honra ao trabalho em suas formas honestas,
dispõe sobre o dever, a que nenhuma pessoa válida pode fugir.

Mister se faz destacar os inúmeros projetos desenvolvidos em prol
da sociedade, seja na área social, da segurança pública, do
abastecimento, da distribuição de alimentos, seja no combate à fome
e à pobreza, seja na ajuda constante aos menos favorecidos.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância na comunidade onde atua e por apresentar todos os
requisitos legais dispostos na Lei n2 12.972, de 27/7/98, alterada pelas
Leis ns 15.294, de 5/8/2004. e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem
sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos
nobres pares na aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.81312006
Declara de utilidade pública o Instituto de Promoção Humana

Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 9 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Promoção
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Humana Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Instituto de Promoção Humana Vereador Delvito

Alves foi fundado em 616/97, no Município de Unaí, com sede na Rua
Arminda Rangel, 54, Centro. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem.

E uma entidade filantrópica que visa ao atendimento oftalmológico
totalmente gratuito da comunidade unainense e da região, até mesmo
com orientação e encaminhamento de casos cirúrgicos.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.814/2006
Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental das Gerais - Arpa das Gerais-, com sede no Município de
Três Marias.

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

de Proteção Ambiental das Gerais - Arpa das Gerais -, com sede no
Município de Três Marias.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Regional de Proteção Ambiental das

Gerais - Arpa das Gerais - foi fundada em 18/10/2001 no Município de
Três Marias, sendo sua diretoria composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo cargo que exercem.

E uma entidade sem fins lucrativos, e seu prazo de funcionamento
indeterminado. No art. 49 do estatuto da associação estão
discriminados os seus objetivos, como implementar ações contra
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todos os atos de degradação do meio ambiente e dos recursos
hídricos e, ainda, desenvolver trabalhos de proteção e recuperação de
ambientes degradados, de proteção a ambientes ameaçados, de
educação ambiental, de prestação de serviços de natureza ambiental
e de recursos hídricos. de pesquisas científicas na bacia, sub-bacias e
afluentes do Rio São Francisco no Estado.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 3.815/2006
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para fins do § lÍ Q do art. 218 do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

NQ 7.114/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Gouveia pelo
transcurso do 532 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N 9 7.115/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente
Kubitschek pelo transcurso do 442 aniversário de emancipação
político-administrativa desse Município.

N 2 7.116/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Lassance
pelo transcurso do 532 aniversário de emancipação político-
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administrativa desse Município.
N 9 7.11712006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Buenópolis
pelo transcurso do 68 2 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N 2 7.118/2006, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
com vistas à inclusão das comunidades indígenas do Estado no
Programa de Melhorias Habitacionais para Tribos Indígenas. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N Q 7.11912006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Esportes com vistas à liberação de
recursos referentes ao Convênio CR.NR .0176428-66, celebrado com
a Prefeitura de Uberlândia.

N9 7.12012006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Esportes com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao convênio celebrado entre esse
Ministério e a Prefeitura Municipal de Canápolis, destinados à
construção de uma quadra de esportes no Bairro Jorge de Paula
Gouveia II.

N2 7.121/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro de Ciência e Tecnologia com vistas a que
sejam liberados os recursos referentes ao convênio celebrado entre
esse Ministério e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, destinados à
implantação de laboratórios de informática nas escolas públicas e
privadas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N2 7.122/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao convênio celebrado entre esse
Ministério e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, destinados à
aquisição de equipamentos e material permanente.

N 2 7.123/2006. do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao convênio celebrado entre esse
Ministério e a Prefeitura Municipal de Capinópolis, destinados a
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melhorias sanitárias domiciliares. (- Distribuídos à Comissão de
Saúde.)

N 9 7.124/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Agrário com vistas a
que sejam liberados os recursos referentes ao convênio celebrado
entre esse Ministério e a Prefeitura Municipal de Uberlândia,
destinados à aquisição de máquinas e implementos agrícolas. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

NQ 7.125/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Turismo com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao convênio celebrado entre esse
Ministério e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, destinados às obras
de construção do Teatro Municipal Niemeyer. (- A Comissão de
Cultura.)

N° 7.126/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Turismo com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao Convênio CR.NR .0183418-88,
celebrado com a Prefeitura de Canápolis. (- A Comissão de Turismo.)

NQ 7.127/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome com vistas a que sejam liberados os recursos referentes ao
Convênio EP TC/416/1VIDSI2005, celebrado com a Prefeitura de
Capinópolis. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N 9 7.128/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome com vistas a que sejam liberados os recursos referentes ao
Convênio TC/650/MDS/2005, celebrado com a Prefeitura de
Uberlândia. (- A Comissão do Trabalho.)

N 9 7.129/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Cidades com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao Convênio CR.NR .01 94891-57,
celebrado com a Prefeitura de Capinópolis. (- A Comissão de
Transporte.)

N 9 7.130/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Cidades com vistas a que sejam
liberados os recursos referentes ao Convênio CR.NR .01 93230-30,
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celebrado com a Prefeitura de Uberlândia. (- À Comissão do
Trabalho.)

N Q 7.131/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
seja dada publicidade à discussão de propostas para a elaboração do
PPAG 2007-2011 contidos no documento final do Parlamento Jovem
de 2006. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N Q 7.132/2006. da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Conselho Estadual de Educação com vistas à
regulamentação urgente do disposto na Lei n Q 15.476, de 2005, e no
Parecer CNE n9 38/2006. (- A Comissão de Educação.)

N g 7.133/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Rádio Inconfidência com vistas
a que seja incluída, na grade normal de programação, programas
elaborados com a participação de estudantes do ensino médio,
voltados para a divulgação de matérias educacionais e de interesse
da comunidade escolar mineira. (- A Comissão de Transporte.)

N9 7.134/2006. da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual de
Comunicação Social pedido de informações sobre o cronograma de
trabalhos desse órgão colegiado relativo ao ano de 2007, bem como
cópias das atas das reuniões realizadas em 2006.

N9 7.135/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes pedido de informações sobre o cumprimento do disposto no
art. 6, VII, do Decreto ng 43.706, de 2003. ( Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N2 7.136/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
sejam encaminhados ofícios aos dirigentes estaduais das emissoras
de televisão com atuação no Estado dando conhecimento das
propostas aprovadas no Parlamento Jovem e solicitando sua
divulgação na grade normal de programação.

N2 7.137/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado ofício ao Presidente da TV Minas com vistas a que
seja incluído na programação regular dessa emissora programa
voltado para a educação para a cidadania e para a formação política
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dos estudantes mineiros. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)
Ng 7.13812006, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando

seja encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de
informação sobre o critério de escolha da corretora responsável pelo
lançamento das ações da empresa na Bolsa de Valores e outros itens
que mencionam. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Adalclever Lopes. Anexe-se ao
Requerimento n 2 7001/2006 nos termos do § 2 2 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 9 7.139/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao INSS com vistas a que sejam tomadas providências para
realização de investigação da situação da Fundação Hospitalar de
Saúde do Município de Varzelândia.

N Q 7.140/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando sejam
encaminhadas às Prefeituras de Belo Horizonte e de Confins, à Feam,
ao CAO-MA e ao lbama-MG cópias das notas taquigráficas desta
reunião para providências.

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja formulado
apelo à TV Assembléia com vistas a que seja incluído, por proposição
do Parlamento Jovem 2006, na programação da emissora programa
voltado para a educação para cidadania e para a formação política
dos estudantes mineiros. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Saúde e de Meio Ambiente e dos Deputados Dilzon Meio e Zé
Maia (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados Alencar da
Silveira Jr. e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús.
• Deputado Agostinho Patrús - Agradeço a V. Exa. e ao nosso

Secretário. Prezadas Deputadas, prezados Deputados, prezados
amigos, subo a esta tribuna com a emoção de quem deixa esta Casa
depois de 24 anos representando tantos Municípios mineiros e tantos
mineiros. Não poderia deixar, nos nossos últimos dias de convívio
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nesta Casa, de trazer os meus agradecimentos. Agradeço primeiro a
Deus, que me deu a oportunidade de conviver durante 24 anos com
tantos companheiros, com os quais convivo até hoje, e tantos
companheiros que já não estão entre nós. Guardo na lembrança, no
coração e na alma a convivência querida, agradável que temos nesta
Casa entre os 77 Deputados, independentemente de partidos e das
convicções que defendem com todo o vigor, coragem e entusiasmo.

Entre nós sempre se estabeleceu um elo de amizade, de
companheirismo, de defesa dos mesmos interesses, de defesa do
bem comum, de servir àqueles que nos trouxeram a esta Casa, ao
povo mineiro, dando o exemplo que esta Casa sempre deu, de
probidade, de seriedade e de compromisso com o lado social e com a
comunidade mineira. Por isso quero agradecer primeiro a Deus e a
cada um dos companheiros desta legislatura, que me deram a
oportunidade de, como Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, trabalhar com o Governador Aécio Neves, atendendo, na
medida do possível, a cada um dos companheiros.

Quero agradecer também a todos os funcionários desta Casa,
aqueles com quem convivi desde 1983, quando entrei nesta Casa, a
todos os que aqui estão. Lembro-me de tantos assessores que
comigo estiveram, quando fui 1 9-Secretário e quando fui Presidente
desta Casa. O corpo de funcionários desta Casa foi sempre o ponto
alto do Poder Legislativo de Minas Gerais.

O Poder Legislativo de Minas Gerais esteve sempre à frente de
todos os Poderes Legislativos. Fomos a primeira Assembléia a fundar
uma TV, a TV Assembléia. Isso aconteceu durante a minha
Presidência e sob a 1 1-Secretaria do Deputado Rêmolo Aloise.
Constituímos a TV Assembléia em uma pequena salinha ao lado do
cafezinho, e hoje é uma TV que leva ao povo mineiro o desempenho
de cada um de seus representantes nesta Casa.

Portanto, Presidente, agradeço de coração a todos os companheiros
por essa convivência. Dentro de poucos dias, estarei deixando esta
Casa, mas não deixarei de ser o companheiro, o amigo, o Deputado
que sempre defendeu o Poder Legislativo e esta instituição. Quero
estar sempre à disposição de todos onde estiver. Na minha casa, no
meu futuro escritório quero dar continuação a essa convivência e ao
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companheirismo que sempre tive nesta Casa.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Agostinho

Patrús, fui incumbido de falar em nome do nosso partido, mas tenho a
certeza de que outros companheiros do PFL terão oportunidade de
aparteá-lo. Gostaria de deixar aqui meus cumprimentos, feliz porque
tenho a certeza de que sua história continuará nesta Casa, pelo que já
fez e pelo que será feito por seu filho, Agostinho Patrús, que entra
nesta Casa com uma votação consagradora, fruto do seu trabalho e
do reconhecimento da população de Minas Gerais.

Quando V. Exa. entrou nesta Casa, foi colega de meu pai, e hoje
temos a oportunidade de trabalhar juntos no mesmo Parlamento, no
mesmo partido, em defesa dos mesmos interesses: o bem-estar da
população mineira. Gostaria de dizer a V. Exa. que sentiremos sua
falta neste Plenário, da sua experiência, da sua garra, da sua
determinação, da sua responsabilidade. Mas tenho certeza de que V.
Exa. estará sempre conosco, guiando-nos com sua experiência, com
sua tranqüilidade, onde estiver, seja no próprio governo - que é pelo
que torcemos e acreditamos que irá acontecer -, seja no caminho que
V. Exa. escolher.

Gostaria de deixar aqui minhas palavras de satisfação e de alegria
por ter sido seu companheiro nestes quatro anos, dizendo que, como
me espelhei em alguns companheiros desta Casa, quando aqui entrei,
há quatro anos, vou continuar espelhando-me no exemplo de V. Exa.,
que por muitos e muitos anos defendeu, acima de tudo, os interesses
do povo de Minas.

Parabéns pela trajetória, parabéns pelo seu trabalho e pela sua
dedicação ao povo mineiro. Muita saúde, muita fé e muito sucesso
nos muitos anos que V. Exa. terá pela frente. Conte conosco para
continuarmos juntos nessa caminhada.

O Deputado Agostinho Patrús - Deputado Gustavo Valadares, amém
e muito obrigado por essas palavras tão carinhosas. Com  a palavra, o
Deputado Gil Pereira, que também me honra com seu aparte.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Faço minhas as palavras do
Deputado Gustavo Valadares. Em meu nome, Deputado Agostinho
Patrús, e em nome da Bancada do PP, deixo o meu abraço, não de
fim de linha, pelo contrário.
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Quando aqui chegamos, em 1995, o jovial Deputado Agostinho
Patrús, como sempre foi, já era Líder do bloco que apoiava o então
Governador Hélio Garcia. Depois, tive o privilégio de votar para V.
Exa. ser o Presidente desta Casa. Posteriormente. foi Secretário da
Casa Civil do Governador Eduardo Azeredo e voltou a esta Casa,
sempre liderando. E agora, com o Governador Aécio Neves, como
Secretário de Obras Públicas, realizou um belo trabalho, cuja
continuação vem sendo dada pelo nosso querido Paulo Paiva.

Nos idas de 1992. V. Exa. foi votado na nossa Montes Claros,
cidade que V. Exa. sempre representou muito bem, assim como todo
o Norte de Minas. Deixa também a brilhante semente, o nosso
Agostinho Patrús Filho, que, não tenho dúvida, seguirá os passos de
V. Exa. Teve V. Exa. condições de ser Deputado Federal por vários
mandatos, mas sempre quis estar aqui. junto do povo de Minas, na
Assembléia Legislativa, com seu brilhantismo de sempre. transferindo
experiência e trabalhando para o povo deste Estado.

Parabenizo-o e digo que essa jornada continuará por muito tempo,
assim como a nossa amizade. A sua ausência do Plenário será por
pouco tempo: certamente estará sempre aqui, pois não tenho dúvida
de que este Plenário é encantador, e estará, também, ajudando o
Governador Aécio Neves a realizar o maior governo da história de
Minas Gerais pela segunda vez.

Parabéns, sucesso para V. Exa. e para a Sra. Orcanda Patrús.
O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Gil Pereira.

Realmente, estarei aqui várias vezes, certamente do outro lado, mas
estarei, sim, no saguão ou na cantina, sempre compartilhando o
companheirismo dos colegas.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Caro Deputado e
amigo Agostinho Patrús, esta Casa hoje se entristece com a sua
ausência. Orgulho-me de dizer, como seu amigo e companheiro de
partido, que iniciamos juntos nesta Casa. Seus ensinamentos foram
fundamentais para que pudéssemos fazer esse trabalho em conjunto
e em harmonia durante tanto tempo. Esta Casa hoje está mais triste
porque faltarão Deputados brilhantes neste Parlamento.

Cumprimentamos o Presidente Deputado Agostinho Patrús, como
disse o Deputado Rêmolo Aloise. V. Exa., sem dúvida alguma, foi um
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dos mais brilhantes parlamentares desta Casa. Parabéns por essa
vida, que durante tantos anos vem lutando e brigando pelo bem-estar
de todos nós, mineiros. Iniciamos juntos, e, como companheiros e
amigos que somos há tanto tempo, digo que isso muito me orgulha.

Teremos também a grande felicidade, agora, de trabalhar com o seu
filho, que fará suas vezes. Sei que V. Exa. continuará orientando-o,
não só a ele, como a todos nós. Parabéns pela sua vida, que muito
brilhou neste Parlamento e muito contribui para a grandeza do nosso
Estado. Leve o nosso abraço fraterno à Dra. Orcanda Patrús, pessoa
simpaticíssima. a quem muito admiro, assim como a toda sua família.

Que V. Exa. continue nesta Casa realizando esse trabalho que
sempre fez. orientando-nos e ensinando-nos a bem trabalhar pela
grandeza do nosso Estado. O nosso abraço a toda a família e que
Deus ilumine o seu filho, para que ele continue brilhando como seu pai
sempre brilhou neste Parlamento.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Elmiro
Nascimento. Leve também a minha admiração à sua família, minha
amiga, com quem convivemos tantas vezes em tantas viagens.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Meu querido
Deputado Agostinho Patrús, nosso querido padrinho, quero enfocar
outro aspecto: a maior sabedoria, a maior qualidade que um ser
humano, que um homem. que uma mulher pode ter é saber afastar-se
para que, na hora exata, seu filho ou sua filha possam brilhar. Quero
cumprimentá-lo pela sabedoria, pela renúncia feita neste momento em
que percebe ser a hora de o seu filho bater asas e voar mais alto.
Agradeço-lhe, pois você, como a nossa querida colega Maria Olívia,
precisa ser exemplo para todos nós de que precisamos colocar a
família em primeiro lugar. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja e
que o seu filho e nós conquistemos dias melhores para Minas Gerais.

Tenho orgulho de compartilhar com você e com a Maria Olivia, que
souberam, na hora exata, abrir as portas para que os seus filhos
construam conosco uma Minas Gerais melhor. Obrigada pelo
companheirismo e pela sabedoria.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputada. Amém para
seus votos.

0 Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Obrigado, Deputado
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Agostinho Patrús. A vida nos traz momentos de alegria e de tristeza.
que, muitas vezes, caminham lado a lado.

Ainda hoje me indagava sobre a sua sensação ao estar ontem
sentado do lado de cá, no Palácio das Artes, vendo o seu filho, meu
amigo Agostinho Célio, ser diplomado Deputado Estadual após a
longa caminhada. Com certeza, recebeu votos pela competência e
oelo trabalho, por suas realizações como Deputado e Secretário,
especialmente pela atuação na Secretaria de Obras, que dirigiu nos
últimos anos.

Na minha primeira eleição, dizia que devemos nos orgulhar dos
bons exemplos. Da mesma forma como me espelhei no exemplo do
meu pai, seu colega, seu companaheiro de dobradinha na nossa Ouro
Verde de Minas, no Vale do Mucuri, tenho a certeza de que Agostinho
Célio deve estar orgulhoso de ver o seu pai se despedir desta Casa,
que faz parte da sua vida. Esta foi dedicada aos interesses de Minas,
sem deixar de lado D. Orcanda, sua eterna companheira.

Deixo o meu abraço. Tenho a certeza de que os funcionários desta
Casa e o povo de Minas sentirão saudades do nosso eterno padrinho.
Peço a Deus que lhe dê muita saúde para que, ao lado de D.
Drcanda, continue a nos ensinar e a nos guiar nas horas mais difíceis
da vida pública. Parabéns! Fique com Deus!

O Deputado Agostinho Patrús - Amém. Obrigado, Deputado Gustavo
orrea.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Ao nosso querido padrinho,

em nome da Bancada do PSC, deixo os votos de todo o sucesso,
oelos muitos serviços que ainda tem a prestar ao Estado de Minas.

Tive o privilégio de conviver com V. Exa. antes de entrar no
parlamento, quando trabalhava na Copasa, e sempre o recebíamos
quando levava as justas reivindicações das comunidades que tão bem
representou.

Quando cheguei ao parlamento, encontrei em V. Exa. o apoio
necessário para os Deputados iniciantes. Quando chegamos, ficamos
perdidos, pois a atuação política nesta Casa é complexa, e, se não
tivermos apoio das pessoas mais experientes, não conseguiremos
avançar.
Agradecemos o carinho que sempre teve conosco e o
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cumprimentamos pelo trabalho à frente da Secretaria de Obras.
Cumprimentamos também aquele que seguirá os seus caminhos,
Agostinho Patrús Filho, que certamente fará um belíssimo trabalho,
seguindo a sua orientação e a experiência adquirida durante estes 24
anos. Temos certeza de que V. Exa. está deixando o parlamento, mas
não os seus colegas e amigos feitos nesta Casa.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado.
A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Caro Deputado, infelizmente,

não tive oportunidade de partilhar com V. Exa. o exercício
parlamentar. pois, quando cheguei, V. Exa. já estava no Executivo. A
política em Minas é como uma grande quermesse nas cidades do
interior: todos se encontram na praça principal, sabem o que cada um
pensa e partilham as dúvidas acerca das necessidades da
comunidade. Tive notícias do seu trabalho, partilhando de opiniões e
posições partidárias diferentes, e, nesse processo, apreendi a sua
atitude de absoluta simplicidade no exercício da política, que nunca foi
para V. Exa. o espaço dos holofotes, que o levaria, por meio das
luzes. ao exercício e à legitimidade da votação que obteve. Por isso
levo esse sentimento na minha recordação. E bom que o convívio da
quermesse cotidiana seja o espaço de encontro, mesmo daqueles que
pensam de forma diferente, mas desejam construir uma Minas mais
igualitária e desenvolvida. Tenho certeza de que V. Exa. sai do
espaço parlamentar, mas continua no espaço político da construção
cotidiana da comunidade que todos queremos. Parabéns pelo que tem
feito até agora e pelo reconhecimento do seu trabalho por meio da
votação.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado pelas palavras tão
carinhosas. Realmente, às vezes, temos posições diferentes, mas o
meu partido, que também é de esquerda - o PFL -, não está tão
distante do partido de V. Exa.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Caro Deputado Agostinho
Patrús, enquanto os colegas falavam, observava o seu semblante
para buscar algo que lhe pudesse dizer neste momento. E me lembrei
de uma pequena história. Um sábio perguntou a um xamã - líder
espiritual dos indígenas - como fazia para, nos momentos de
turbulência, sentir-se tão tranqüilo e em paz. O xamã respondeu-lhe

rÁ



1716

que, dentro dele, havia dois cães que brigavam permanentemente: o
cão do bem e o cão do mal. O sábio perguntou quem seria o
vencedor, e o xamã lhe respondeu que seria aquele que melhor se
alimentasse.

Não estou aqui em nome do nosso partido, mas talvez esteja
falando em nome de todos que aprenderam alguma coisa com V. Exa.
No meu caso, aprendi muito - desde 12 anos atrás; outros, desde 16,
e outros, desde 20 anos atrás. Há 12 anos, olhava a colega Maria
Olívia, admirável, íntegra e correta, a quem estou tentando convencer
a usar a tribuna para fazer o mesmo que V. Exa., porque a história
deve contar, nas suas páginas, a trajetória de vocês nesta Casa.

Recordei-me também de outro amigo do Deputado, o Dr. Eliseu
Alves de Andrade, atualmente o maior pesquisador do Brasil. a quem
eu disse que julgava que o Brasil aproveita muito pouco toda a sua
inteligência e capacidade. Em resposta, ele me disse que não; que
tem mais de 3 mil discípulos por todo o Brasil: cada um dos técnicos
da Embrapa que disseminam a ciência e a agricultura e compartilham
da sua capacidade de sonhar. Transfiro ao senhor essa fala: que bom
que você, como diz o Governador Aécio Neves, está olhando no
retrovisor do tempo, sabendo que teve uma legião de aprendizes!

Mas digo mais: seu filho chega a esta Casa, onde todos vão recebê-
lo de braços abertos, porque você abriu-lhe um caminho de
fraternidade. No meu próprio caso, quantas vezes o senhor já me
orientou para que pudéssemos viver de fato a democracia, respeitar a
adversidade e postar-nos em um cenário como este! Mas certamente
o Deputado, que gosta de ser chamado de padrinho - que é um pai
pequenininho -, vai deixar sua eterna marca em seus diversos filhos -
não de sangue, mas de alma, de história e de vida - que conquistou e
continuará conquistando onde quer que esteja e vá, pois, afinal de
contas, nossa morada é o coração, não o ambiente físico que
percorremos em nossa vida. Que Deus o abençoe.

O Deputado Agostinho Patrús - Amém. Obrigado, Deputada Elbe
Brandão, que me faz lembrar muito seu pai, que foi meu amigo por
tanto tempo, antes mesmo de você chegar a esta Casa.

Antes de conceder aparte ao Deputado Zé Maia, peço a todos que
sejam breves, pois coloquei apenas um comprimido de Exordil
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debaixo da língua, e o coração já não está agüentando mais.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Prezado amigo Deputado

Agostinho Patrús, para mim este não é um momento triste. Ao
contrário, é um momento de júbilo e comemoração por uma carreira
brilhante, extraordinária e muito vitoriosa. E preciso registrar sua
passagem na Presidência desta Casa e na secretaria de vários
governos e a grande contribuição que deu a Minas Gerais com o seu
trabalho.

Se todos aqui o chamamos de padrinho, que é quem ampara as
outras pessoas. é porque você tem feito isso com freqüência nesta
Casa. O mais importante, amigo Agostinho Patrús, é que, apesar de
toda a sua experiência e sabedoria, o seu ensinamento no é
arrogante. mas humilde, o que só cabe aos grande homens. E por
isso que queremos cumprimentá-lo, na certeza de que deixa aqui o
seu filho, parando em um momento que escolheu após pesar muito e
considerar toda a sua sensibilidade de pai, marido e homem. Estamos
certos de que você escolhe o momento mais oportuno para, digamos,
fazer uma breve interrupção em sua vitoriosa carreira. Agradeço muito
a oportunidade de ter compartilhado da sua presença nesta Casa e
aprendido com sua grande experiência. Parabéns por sua trajetória, e
muito obrigado por tudo o que deixa para nós.

O Deputado Agostinho Patrús - Agradeço de coração ao Deputado
Zé Maia.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar, meu
caro Agostinho, meu colega médico e colega de Parlamento, devo
dizer que você é uma das pessoas que admiro, muitas vezes tendo
espelhado a minha vida pública em seu trabalho.

V. Exa. deixa a vida pública, ao menos momentaneamente, em um
Parlamento que encerra esta legislatura de cabeça erguida, o que é
muito importante. Quando terminamos uma etapa da nossa vida em
um ambiente deteriorado, que não inspira confiança, o término é sem
muita dignidade. Mas, no Parlamento de Minas, esta legislatura está
sendo encerrada de cabeça erguida, pelo trabalho executado. Temos
aqui vários parlamentares que saem da planície e vão para o Planalto,
como os Deputados George Hilton, Paulo Piau. Bilac Pinto e vários
outros. levando a experiência adquirida neste Parlamento, nesta que é
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a Casa de ressonância do povo de Minas Gerais. E V. Exa. é um
símbolo. Sem dúvida alguma, V. Exa. é um parlamentar que atuou
nesta Casa durante muitos anos e deixou a marca indelével de
amizade, companheirismo, presença marcante. Saiu daqui para
ocupar grandes postos, como o governo de Minas. Durante algum
tempo, como nosso Presidente, ocupou interinamente o governo. E
sempre honrou esta Casa.

Meu querido padrinho, isto é muito importante: V. Exa. ficará ao lado
da D. Orcanda, pessoa fantástica e magnífica, mas deixará a sua
semente aqui, o Agostinho Patrús Filho, que, apesar de conhecer
rapidamente, constatei ser um filho bem-criado, responsável e digno.
Aonde o senhor for, certamente levará muitas amizades - dezenas,
centenas -, e leva, acima de tudo, a certeza de que Minas Gerais
engrandeceu muito com a sua presença durante tantos anos neste
Parlamento.

Que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita felicidade e a certeza
do trabalho e da missão cumpridos! Parabéns, Agostinho, pelos 24
anos de vida pública limpa, de trabalho, e, sobretudo de profícua
amizade. Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta
pelas palavras tão gentis.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de
manifestar-me apenas para deixar minhas palavras registradas nos
anais da Casa e para parabenizá-lo na sua despedida. Consta na
lição do Apóstolo Paulo: combater o bom combate. V. Exa., desde que
veio para esta Casa, demonstrou honradez e dignidade, de Deputado
a Presidente, até como Secretário de Estado, ao trabalhar em prol de
Minas Gerais. Quando V. Exa. descer as escadas do parlatório,
poderá ter a certeza absoluta de que cumpriu o seu dever, dever de
homem correto, trabalhador, e de que engrandeceu o Parlamento
mineiro. Tenho certeza de que V. Exa., com seus bons fluidos, com a
sua benção de pai, deixará o exemplo a seu querido filho Agostinho,
que recepcionaremos com a mesma grandeza, o mesmo coração, a
mesma amizade que V. Exa. plantou - plantou e colherá. Deixo-lhe o
meu abraço e a minha amizade eterna.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre companheiro,

Deputado Agostinho Patrus. Serei breve, pois vários companheiros
citaram as suas qualidades e virtudes, e certamente eu estaria
fazendo chover no molhado.

São poucos nesta Casa que se conhecem da forma como nos
conhecemos. Em 1997, quando eu ainda estava na Polícia Militar, à
época do movimento reivindicatório, V. Exa. era Secretário da Casa
Civil e recebeu a comissão dos praças que reivindicavam melhores
salários. Pudemos ter esse primeiro contato quando ainda era
Sargento da Polícia Militar e tivemos a certeza de que estávamos
sendo recebidos por alguém que realmente tentava conduzir a
negociação da melhor maneira possível, nos limites da sua atuação
como Secretário de Governo, e estabelecer um diálogo. Tivemos a
melhor acolhida naquele primeiro momento. Conhecemos V. Exa. em
um momento de extrema dificuldade, em que era preciso ter muito tato
para a condução do grave problema em que nos encontrávamos - V.
Exa., como Secretário de Estado, e eu, na condição de Sargento,
compúnhamos uma comissão de praças que participavam daquele
episódio.

Desejo-lhe que, encerrando essa etapa da sua vida, Deus o ilumine
e lhe dê muita saúde junto aos seus familiares. Se não me engano, V.
Exa. está completando seis mandatos nesta Casa.

Em seis mandatos, V. Exa. deve ter dado muita contribuição ao
parlamento estadual. Mas, muitas vezes, não somos observados, isto
é, não é dada publicidade a muita coisa boa realizada no parlamento,
rotineiramente: as leis propostas, as intervenções, o equilíbrio político
que proporciona à democracia. A cada dia que permaneço nesta
Casa, respeito ainda mais o parlamento.

Tenho a certeza de que V. Exa., em seis mandatos, muito contribuiu.
Mas é uma pena que muitos daqueles que detêm o monopólio dos
grandes veículos de comunicação de massa não conseguem enxergar
o parlamento como a essência da democracia, o seu pilar central.
Nesse sentido, quero cumprimentar V. Exa. Exercer seis mandatos
não é tarefa fácil, mas muito árdua. Tenho a certeza de que V. Exa.,
pelo menos no período em que passei ao seu lado, nesses últimos
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oito anos, exerceu dois mandatos com muita dignidade e clareza e, de
forma propositiva, fez com que o seu trabalho se convertesse em
benefício para a sociedade.

Parabéns a V. Exa. pela lisura, pela brilhante carreira! Continue
contando conosco, com este humilde soldado do lado de cá, que V.
Exa. conheceu há cerca de nove anos. Conte conosco, e que Deus
abençoe a V. Exa. e a toda a sua família! Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues.

Concedo aparte final ao nosso pastor. Deputado Antônio Genaro,
companheiro de tantas jornadas nesta Casa, por cinco mandatos.
Agradeço o seu aparte, para podermos encerrar, pois o meu coração
já está...

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Falo até pouco nesta
Casa. Para falar sobre a sua figura, o seu desempenho, o seu
comportamento neste Parlamento, preciso evocar duas figuras
perigosas: primeiro, a do santarrão. O indivíduo por demais santo é
um perigo. Evoco ainda a figura do moralista. Nesta Casa, durante 20
anos, vivemos no meio de um grupo tão moralista, mas tão moralista,
que, às vezes, eu me perguntava se era digno de estar entre eles,
porque a sua moralidade excedia o nosso entendimento. Vimos o que
deu o governo, os moralistas, que ocupavam essa tribuna,
esbravejavam: saíam dos seus lábios a pureza do ser humano na
política.

Por que evoco isso? Porque V. Exa. representa o bom-senso, o
equilíbrio, que permeou o comportamento desta Casa, durante pelo
menos estes 20 anos em que estou aqui. Isso é o que falta. E claro
que há no Parlamento muitos extremos, importantes para termos
parâmetros de comportamento. Por exemplo, não quero ser esse
puritano nem esse santarrão demasiado. Isso me permite colocar a
sua figura no lugar certo. V. Exa. foi e é um homem de bom-senso, de
equilíbrio, companheiro, que enriqueceu a história do Parlamento
mineiro.

Lamento V. Exa. estar se despedindo. O melhor que se conquista na
vida não é o dinheiro. Ontem, por exemplo, vimos a situação de
tristeza de um indivíduo, que, por causa do dinheiro, não tinha
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sossego, tinha de tomar uma caixa de Lexotan. A melhor coisa na
vida, depois de Deus, é fazer amigos, porque são para sempre, são
muito melhor do que o dinheiro.

Depois de terminar este mandato. espero vê-lo.
Eu não poderia deixar de mencionar o equilíbrio, o bom-senso, a

sabedoria, que não é muito notada, mas é a correta. Agradeço-lhe a
experiência que nos proporcionou ao longo do tempo, a qual nos
ficará como exemplo de comportamento.

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Antônio
Genaro. Concedo aparte ao Deputado Sebastião Helvécio. colega
médico e companheiro de longa data.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Querido Deputado
Agostinho Patrús, ao vê-lo nesta tribuna, apresentando para nós, seus
colegas, e principalmente ao povo mineiro, seu testemunho sobre sua
vida parlamentar, sobre seu tempo de convívio nesta Casa, vem a
minha memória uma data, que nos remete a 20 anos atrás.

Quando aqui cheguei para exercer meu primeiro mandato, tive o
prazer e o privilégio de conhecê-lo como parlamentar, já que. durante
longo tempo, convivemos em nossa querida associação médica, nos
vários encontros científicos. Vendo-o nesta tribuna, meu nobre
Deputado Agostinho Patrús, lembro-me da figura extraordinária de
Paracelso. O criador da alquimia, que sem dúvida antecedeu a
química de nossos dias, dizia que "quem nada conhece nada ama".
Os que pensam que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo
nada sabem a respeito das uvas.

Deputado Agostinho Patrús, nestes 20 anos de amadurecimento de
minha vida parlamentar, foi no seu exemplo e no seu equilíbrio que
me inspirei. Em um dos momentos mais lindos que vivemos juntos
nesta Casa, quando realizávamos os trabalhos da quarta Constituinte
mineira, sua participação foi muito importante. Eramos de lados
opostos, mas lembro-me de que V. Exa. buscava o encontro entre
duas posições, naquele momento antagônicas. Teríamos as primeiras
eleições, depois do restabelecimento da democracia, e o
"aguerrimento" das siglas partidárias encontrou no equilíbrio, na
harmonia e em seu amor cívico o exemplo que permitiu a esta Casa a
elaboração de um documento maravilhoso, a Constituição do Estado
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de Minas Gerais.
Portanto, ao encerrar esta legislatura, num momento em que o

Parlamento é denegrido pela opinião pública, pela imagem publicada,
no momento em que assisto ao seu pronunciamento, e não a sua
despedida - e isso não é apenas pelo seu filho, mas principalmente
pela sua presença, a sempre nos orientar, visto que sua vida pública
continuará em inúmeras outras atividades, pois Minas precisa de sua
inteligência e do seu descortino -, afirmo que V. Exa. é um exemplo
vivo para todos nós.

Ao falar com os meus amigos sobre a política mineira, sobre os 20
anos que vivemos juntos nesta Casa, terei orgulho de bater no peito e
dizer que, ao chegar à Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
aprendi a fazer política com Agostinho Patrús. Durante os 20 anos de
convívio com ele, muito mais que fazer política aprendi a conhecer um
cidadão que ama Minas e o nosso Parlamento. Que Deus proteja
você, D. Orcanda e toda sua família. Desejo termos sempre, nesta
Casa, figuras do seu expoente para nos guiar nesse caminho do
Parlamento mineiro. Um grande abraço!

O Deputado Agostinho Patrús - Obrigado, Deputado Sebastião
Helvécio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - V. Exa. é credor de todas
as atenções. Certamente o Presidente Rêmolo Aloise, com a
paciência de sempre, há de compreender que não poderíamos perder
a oportunidade de fazer esse registro. Não só em meu nome, mas
como Secretário-Geral do PSDB, registro nossa admiração, respeito
e, sobretudo, nossa gratidão a V. Exa., pela sua história, pelo seu
exemplo e pela convivência que tivemos. Aliás, convivemos desde à
época em que eu era Prefeito e V. Exa. Secretário do Governador
Eduardo Azeredo. O Deputado Agostinho Patrús tem uma história de
serviços prestados a este Estado, uma história que o credenciou e o
credencia a ser um nome distinto e querido em todas as legendas
partidárias com assento nesta Casa, bem como àquelas que se
organizam em Minas Gerais a bem do interesse público.

Portanto desejo apenas registrar nossa admiração, respeito e
gratidão pelo trabalho sério que V. Exa. desenvolveu na vida pública e
pela competência de, ao encerrar essa etapa no campo legislativo -
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porque, com certeza, V. Exa. ainda terá outros desafios - brindar-nos
com o seu filho, Agostinho Patrús Filho, para que ele possa dar
seqüência e ser aqui um companheiro nosso na luta por uma Minas
Gerais cada vez melhor. Muito Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús - Agradeço. Muito obrigado,
Presidente, pela sua atenção, e nosso 1-Secretário, Toninho
Andrade.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmoo Aloise) - Deputado Agostinho
Patrús, se V. Exa. ainda não estiver com uma vasoconstrição
coronariana, gostaria de falar por 1 minuto.

• Deputado Agostinho Patrús - Pois não, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente (em aparte) - Gostaria de lembrar, Deputado

Agostinho Patrús, quatro coisas. A primeira delas que, em 1992, para
disputar a Presidência desta Casa, encontramo-nos naquela escada
que vai para a Diretoria-Geral, quando me disse: tenho 36 votos e o
Zé Ferraz, 42 - nosso saudoso José Ferraz. Numa discussão, V. Exa.
chegou e disse: Não, não é minha vez, mas sim a do José Ferraz.
Vamos aguardar. Essa é uma delas, para você fotografar na memória
desse seu 1 9-Secretário. A segunda é quando estivemos na
Presidência, eu e você, e eu disse: Chegou a sua vez de ir para o
Tribunal de Contas, agora é sua vez. Você pensou. refletiu e disse-
me: tenho um dever com esta Casa, fui eleito Presidente e não posso
interromper esse nosso mandato. Você, Presidente, e eu, 1-
Secretário. A terceira delas talvez ninguém conheça. A Unimed veio
para esta Casa através da tinta da sua caneta, e é ela quem presta
assistência médica hoje nesta Casa. Antes não era assim, e muitos
não sabem disso. A quarta e última, sem deixar muitas que aqui
ficaríamos lembrando do Mílton SalIes, do José Ferraz, daquela nossa
turma do golo das 8 horas, que sempre tivemos, e mais essa TV, - tive
noticia ontem que ela será uma retransmissora. Então, V. Exa. criou a
TV Assembléia. Não se pode negar, de maneira nenhuma, em relação
a esse trabalho, que só Deus será capaz de tirar essa imagem da tela.

Encerrando, posso dizer, meu querido Domingos Sávio. "tudo vale a
pena quando a alma não é pequena". Mas tem um detalhe. Ninguém
consegue medir nem pesar a alma. Porém eu conheço o peso e o
tamanho da alma desse nosso querido Agostinho Patrús. Que Deus te
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proteja meu grande colega'
O Deputado Agostinho Patrús - Amém. Obrigado, Reminho, pelas

palavras. Mas, quanto à Unimed, foi V. Exa. quem fez os estudos, e
eu a instalei, como Presidente. Essa TV Assembléia também teve a
participação efetiva de V. Exa.

Muito Obrigado a todos e peço perdão pelo tempo que tomei. Queria
apenas 15, 17 ou, quem sabe, 18 minutos. Portanto peço perdão ao
meu 1 -Secretário, grande Deputado Toninho Andrade, por ter cedido
a vez para que eu pudesse falar.

Que Deus possa pagar a vocês, a todos aqueles que falaram e a
todos que conviveram comigo nos momentos de alegria e emoção que
este parlamentar vive neste momento. Obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade.
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, imprensa presente e público que nos acompanha pela TV
Assembléia, boa tarde. Ocupo hoje a tribuna para falar sobre o
terceiro projeto de expansão da Rio Paracatu Mineração, que está
recebendo investimentos de US$470.000.000.00, valor que representa
quase R$1.000.000.000,00.

E a primeira vez que ocoupo a tribuna para falar sobre a empresa,
mas faço-o com a convicção de que devo pronunciar-me sobre o
acontecimento.

A empresa é multinacional, com participação de capital nacional,
tem realizado seus investimentos - os maiores - na área de mineração
no Estado. Esses investimentos serão feitos no Município de
Paracatu, no Noroeste de Minas, cidade que tenho a honra de
representar neste Parlamento. Na última eleição, tive quase 15 mil
votos no Município.

Estou certo de que o Município viverá um novo ciclo de
desenvolvimento econômico com esses investimentos. Afinal, a
produção atual de ouro de 5t anuais passará para 1 5.000t anuais, com
a nova expansão. Esse valor corresponderá a um aumento expressivo
na geração de impostos, emprego e renda, beneficiando não só a
comunidade paracatuense, como também todo o Noroeste mineiro.
Somente a elevação da compensação financeira pela exploração de
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recursos minerais recebidos pelo Município de Paracatu, os
"royalties", passará de R$1.800.000,00 por ano para R$6.100.000,00
anuais.

Merece também destaque o aumento da contribuição da Rio
Paracatu Mineração sobre o valor agregado fiscal - FAV -, outra
receita importante para o Município, que hoje é de 20%, mas que, com
a nova expansão, passará a corresponder a 41% do VAF de Paracatu.

Haverá também um importante aumento para a arrecadação
municipal com o imposto sobre serviços gerados pelas empreiteiras
que executarão as obras de engenharia exigidas pelo projeto de
expansão, o que possibilitará ao Prefeito Municipal Vasco Praça Filho
executar o seu grande plano de obras necessárias ao
desenvolvimento de Paracatu.

Mas os números mais importantes gerados pelos investimentos em
Paracatu são os empregos. Atualmente, a Rio Paracatu Mineração
gera 564 empregos diretos; após a expansão, serão 691. Hoje os
empregos terceirizados ou temporários da Rio Paracatu Mineração
são 600 e, com a expansão, serão 2.600.

Outro número importante é o que representa a vida útil da mina, que
seria esgotada em 2016 e, com a expansão, poderá ser explorada até
o ano de 2036. A vida útil da mina aumentará em 20 anos.

Merece também ser destacado o volume de compras em Paracatu
realizado pela empresa. Hoje a Rio Paracatu Mineração efetua
compras com um valor anual de R$17.000.000,00. Com  a expansão,
esse valor passará para R$61.000.000,00 por ano, movimentando a
economia, gerando mais empregos, renda e impostos para o
Município e região.

Os números que aqui relacionamos mostram o sucesso da Rio
Paracatu Mineração desde o início de duas operações em 1980.
Tanto que hoje a empresa está incluída entre as maiores empresas de
Minas Gerais, de acordo com os estudos do sistema da Fiemg.

E importante também ressaltar a tecnologia desenvolvida pela Rio
Paracatu Mineração. A mina do Morro do Ouro é a mina de ouro que
opera com o menor teor de ouro do mundo, como é indicado pelo
plano de orçamento de 2003, com um teor de 0,43g/t de ouro. Ou
seja. a empresa aproveita um recurso mineral que, não fosse a
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moderna tecnologia desenvolvida, dificilmente seria explorado. Seria
apenas uma área sem nenhum benefício econômico e social para a
região do Noroeste mineiro e de Paracatu.

Outro aspecto importante na operação da Rio Paracatu Mineração é
a política de recursos humanos implantada junto a seus
colaboradores. Capacitar e desenvolver os funcionários, reconhecer e
desenvolver o talento e promover ações para melhorar a qualidade de
vida das pessoas, com foco na produtividade, são as bases onde se
assenta a estratégia que permite à empresa ser um modelo de
eficiência no setor mineral brasileiro.

Merece ainda destaque o relacionamento da Rio Paracatu
Mineração com a comunidade residente em sua área de atuação. Ao
reconhecer a responsabilidade social da empresa, através da
promoção do desenvolvimento sócio-econômico da comunidade de
influenciar e atuar em ações para geração de empregos e renda, a Rio
Paracatu Mineração dá importante contribuição ao desenvolvimento
econômico de toda a região.

Ressalto que a Rio Paracatu Mineração - RPM - tem atuado de
forma efetiva na área social e nos investimentos do Município,
contribuindo no aspecto cultural e em várias obras de alcance social
no Município de Paracatu. A empresa pauta ainda sua atuação pela
preocupação constante com a saúde, a segurança e o meio ambiente
e é exemplo de segurança e de preservação do meio ambiente para
as empresas mineradoras deste país. Por essa razão a RPM mantém
os sistemas atuais dentro de uma visão integrada para a maximização
de resultados, assegurando a disponibilidade de programas ativos e
vigorosos, que motivam sua equipe de colaboradores para a prática
de melhorias contínuas.

Diante de tantos números positivos, parabenizamos a direção da Rio
Paracatu Mineração pelo sucesso de sua operação no Noroeste de
Minas e pelos investimentos que estão sendo feitos no Município, que
demonstram quanto a empresa acredita em nossa região, em nosso
Estado e em nosso país.

Por essa razão, cumprimento os Srs. Manuel Cerqueira, Presidente
da Rio Paracatu Mineração; Luís Alberto Alves, Diretor de Operações;
e Vítor Hugo Souza Belo, Gerente-Geral, que estão na linha de frente
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da organização e que representam a capacidade profissional dos
funcionários que consolidaram a empresa como uma das mais
importantes mineradoras de nossa Minas Gerais.

Esta é a primeira vez que venho a tribuna para falar sobre a
importância de uma empresa que investiu quase R$1.000.000.000,00
em Minas Gerais, pois acredita em nosso Estado, na política do
Governador e em nosso país. Ele sempre se preocupou com o bem-
estar social das pessoas, procurando transformar a potencialidade em
recursos e reservas para o País.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Antônio
Andrade, muito obrigado. Ouvi atentamente a sua prestação de contas
a esta Casa e ao povo mineiro pelos longos serviços prestados a todo
o Estado. Desde quando vim para cá, admiro e respeito V. Exa.: em
primeiro lugar, pela sua simplicidade; em segundo, pelo seu caráter,
pela sua retidão e, principalmente, pelo seu compromisso com esta
Casa e o nosso povo.

V. Exa. veio para esta Casa quietinho e devagar, mas, acima de
tudo, conseguiu encarnar no coração de cada colega parlamentar a
mais absoluta amizade e lealdade. Como 1 v-Secretário, conduziu os
destinos desta Casa como um grande guerreiro, de maneira correta e
tranqüilizadora para os Deputados e o Parlamento mineiro.

Gostaria de saudá-lo de forma alegre, feliz. V. Exa. nos deixa neste
momento para buscar um vôo mais alto, a fim de que os projetos
sejam maiores e as ações atendidas na amplitude da governabilidade
de Minas, que, como sempre, terá o seu amparo.

Desejo que, no Congresso Nacional e, certamente. nas ações
maiores do Brasil, V. Exa. seja essa mesma estrela que aqui tem
brilhado, ou seja, correto, amigo e, particularmente, cuidadoso nas
ações do povo de Minas Gerais. O governo federal contará com a sua
voz firme e forte para defender o nosso povo, como sempre o fez.

Parabéns! Que Deus abençoe o seu novo mandato, que, com
certeza, foi coroado pela sua dignidade e honradez e pelo seu
exemplo e êxito com o trabalho que conseguiu implantar nesta Casa!
Seja muito feliz, caríssimo Deputado Federal Antônio Andrade!

O Deputado Antônio Andrade - Agradeço ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, meu caro amigo, as palavras que nos encorajam a
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continuar na vida pública.
O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Prezado amigo Toninho,

obrigado pelo aparte. Não poderia ser diferente. Esperava exatamente
esta oportunidade por dois motivos. Na primeira parte da sua fala,
pude conhecer a importância dessa empresa de mineração
estabelecida em Paracatu - aliás, sua querida cidade, pela qual V.
Exa. trabalha com tanto empenho. V. Exa. nos dá a demonstração de
que é possível trabalhar com responsabilidade ambiental, social e
econômica, como essa empresa demonstra, por meio do seu relatório,
que, aliás, não há necessidade de repetir, pois tudo ficou muito claro.

Depois de 26 anos de existência, num passe de mágica, muito mais
pelo trabalho consistente dos seus empreendedores, presidida. como
V. Exa. disse, pelo Sr. Manuel Cerqueira, a Rio Paracatu Mineração
dá uma demonstração de pujança. Ficamos felizes por estarmos em
Minas Gerais, por ser mineiros e ver o progresso chegar de uma
maneira equilibrada numa empresa que está elevando a vida média
da mineração de 10 para 15 ou 16 anos. Temos certeza de que
melhorarão, cada vez mais, a exploração dessa mina.

Em segundo lugar, aí, sim, refiro-me ao grande Deputado Antônio
Andrade, 1-Secretário. Não precisava ler um pouco do trabalho
realizado por V. Exa., pois isso não é tudo, ao longo de tantos anos
que aqui está, principalmente na condição de 1v-Secretário.
Parabenizamo-lo porque V. Exa. desenvolveu suas atividades com
muito consciência, com muito pé no chão, com a simplicidade e a
seriedade que o caracterizam.

Ficaremos aqui com saudade de sua convivência e torcendo pelo
êxito, pelo sucesso. Que V. Exa. continue sendo esse cidadão
prestante da política mineira, agora no Congresso Nacional.
Desejamos que Deus o ilumine muito na sua caminhada e que
continue a brilhar como sempre. Parabéns e boa sorte no novo projeto
que o espera.

O Deputado Antônio Andrade - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
Agradeço suas palavras. Nesses oito anos de convivência, sempre
soube admirá-lo. Muito aprendi com V. Exa., com seu trabalho na
defesa de grande parte do Noroeste mineiro, onde tivemos, em
algumas cidades, a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos.
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Sempre esteve atento aos interesses da nossa região e do nosso
Estado.

Sr. Presidente, agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar
aqui nesta Tribuna. Aproveito este momento, talvez o último como
Deputado Estadual, para agradecer a V. Exa., que me deu posse. no
dia 3 de fevereiro, com um terno improvisado. Eu estava à paisana
neste Parlamento, quando tomei posse como primeiro suplente do
PMDB. V. Exa., como 1 9-Secretário, e o nosso caro amigo Agostinho
Patrus davam-nos posse no Salão Nobre. V. Exa. lamentou naquele
momento não ter um terno. Improvisamos um paletó xadrez, que está
hoje num quadro em meu gabinete. Desde aquele momento, pudemos
consolidar um estreito relacionamento. que vimos desenvolvendo ao
longo desses 12 anos, quando aprendi admirá-lo por sua forma, às
vezes polêmica, mas sempre correta, de defender o interesse do povo
mineiro.

Agradeço a este Parlamento pela oportunidade de convivência
nesses 12 anos. Aprendi muito aqui nesta Casa. Em muito projetos,
estivemos com muitos Deputados do mesmo lado: em outros,
estivemos em lados opostos, mas sempre com o mesmo objetivo, qual
seja, o aprimoramento dos projetos e a defesa dos interesses do povo
mineiro.

Deputado Miguel Martini. sempre polêmico, estivemos na Liderança
de Governo, e V. Exa., na Oposição - discutíamos muito. As vezes,
íamos para as Comissões discutir determinados projetos, mas com o
mesmo objetivo.

Muitos projetos que chegaram à Casa foram significativamente
melhorados pela discussão entre a Oposição e a Situação.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço o aparte ao
Deputado Toninho Andrade. Neste momento, registro, de público, a
minha admiração, o meu respeito pelo trabalho de V. Exa., não
apenas pelo parlamentar, motivo de referência, de exemplo para todos
nós, sempre com uma postura séria, ética, combativa na defesa das
causas de sua região, porém sempre com uma visão de todo o Estado
de Minas Gerais; mas também pelo trabalho sério desenvolvido por V.
Exa. como 1 2-Secretário desta Casa.

Somos testemunhas da forma discreta, mas atuante, com que V.
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Exa. procurou se conduzir nesse cargo: sem a vaidade do cargo, mas
com a competência e a seriedade que ele exige. Portanto, de um lado,
a Assembléia perde. com a conclusão deste mandado; por outro,
ganha a Câmara dos Deputados. Em boa hora, ela, que tem vivido
momentos realmente tristes, de desgaste perante a opinião pública,
precisa de uma renovação, de novas lideranças, em especial na
bancada ruralista.

V. Exa. é profundo conhecedor das dificuldades do homem do
campo, parceiro leal dos que fazem da agricultura a base do equilíbrio
fiscal no País, do superávit na balança comercial. V. Exa. tem um
desafio enorme pela frente, em Brasília: defender o Estado de Minas
Gerais, defender a sua região, que sempre defendeu com tanta
competência nesta Casa. Deixa entre nós - antecipo isso - uma
saudade do companheiro, do amigo que, como V. Exa. acabou de
dizer, independentemente dos embates partidários, sempre foi leal,
correto, sincero, sempre atendendo quando era possível e tendo uma
palavra de respeito quando não era. Sempre cumpriu, com muita
seriedade, as missões que lhe foram designadas.

Em meu nome e também como Secretário-Geral do PSDB, deixo
registrados a nossa admiração e o nosso respeito por V. Exa. e pelas
páginas que escreveu na história mineira e continuará escrevendo
agora para todo o País. Tenho certeza de que Minas Gerais ganha
muito com a sua presença no Congresso Nacional. Felicidades e
muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Andrade - Sou eu quem agradeço as palavras,
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Em meu nome e em nome do
PP, quero dizer que é uma alegria muito grande conviver com V. Exa.
neste Parlamento. V. Exa. chegou comigo em 1995; simples, humilde,
mas inteligente, trabalhador, veio com experiência de ex-Prefeito e
construiu nesta Casa muitas amizades. Contribuiu muito para o
desenvolvimento não só do Noroeste, região que V. Exa. representa,
mas também de toda a Minas Gerais. Posteriormente, foi guindado à
Liderança do ex-Governador e ex-Presidente da República Itamar
Franco, do qual tive a honra de ser Vice-Líder nesta Casa, o que
enaltece muito o meu currículo. Na 1-Secretaria também
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desenvolveu, nesses quatro anos, um belo trabalho para
engrandecimento do nosso Legislativo.

Não tenho dúvida de que em Brasília V. Exa. se destacará, como se
destacou em Minas Gerais, na defesa da agricultura, do
desenvolvimento do nosso Estado, que precisa avançar cada vez
mais. Para isso, terá o apoio do Governador Aécio Neves, que, em
parceria com V. Exa., sempre quis promover o bem deste Estado. E
com grande alegria que o saúdo pela sua eleição, uma eleição
espetacular, com votação brilhante. E com tristeza que vamos ficar
sem o nosso Antônio Andrade, nosso conselheiro maior, mas
estaremos também em Brasília para receber esses conselhos.
Parabéns pela sua história. Tenho certeza de que este será o primeiro
dos muitos mandatos de Deputado Federal que V. Exa. terá.

O Deputado Antônio Andrade - Muito obrigado, Deputado Gil
Pereira. Quero ressaltar, Deputado, que, quando na Liderança do
governo Itamar Franco, V. Exa., como Vice-Líder, deu uma grande
contribuição. Era aquele companheiro. aquele Deputado que nos
aconselhava nos momentos de grande dificuldade, na aprovação de
projetos de interesse do Estado. V. Exa. foi um grande companheiro.
Sempre será um grande companheiro e tem desenvolvido um trabalho
notável neste Parlamento, em benefício, principalmente, do Norte de
Minas.

Caro Presidente Mauri Torres, que estava presente, quero neste
momento agradecer a convivência nesses quatro anos como
Secretário. Sob a Presidência de V. Exa., sempre tivemos uma
convivência respeitosa, harmoniosa, de conciliação, buscando
defender os interesses desta Casa e do povo mineiro, buscando o
respeito e a credibilidade deste Parlamento, atentos a todos os seus
interesses. Buscamos sua concordância, com grande respeito e em
harmonia com o governo do Estado, para aqui aprovar os projetos,
aqui votar com o governo os projetos de interesse do Estado de
Minas.

Meu caro Presidente Rêmolo Aloise, a convivência que tivemos, ao
longo desses 12 anos, ensinou-me muito neste Parlamento mineiro,
pelo que tenho muito a agradecer. Estarei em Brasília, na Câmara
Federal, com o mesmo propósito de defender os interesses maiores
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do Estado de Minas Gerais, e sempre à disposição. Vou para a
Câmara Federal, assim como o Deputado Miguel Martini, mas fica
aqui urna amizade de coração pelos companheiros de longas e longas
datas. As vezes estivemos em posições contrárias, mas defendendo
os mesmos interesses e com os mesmos propósitos.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) (em aparte) - Meu caro
1 2-Secretário, gostaria de usar da palavra por alguns minutos. Nobres
colegas, principalmente o Deputado Dalmo, quando disse que você,
Deputado Antônio Andrade, veio devagar, devagarinho, lembrando-me
Martinho da Vila, que recebeu ontem o Título de Cidadão Honorário
de Minas Gerais; ao Toninho algumas coisas têm de ser ditas,
principalmente àqueles que não o conhecem. O Toninho era suplente
do PMDB, e eu, o 1 2-Secretário. Numa tarde não esperada, ele
chegou pedindo a posse. Eu estava de calça "jeans" e camiseta e
disse: "Lamentavelmente não vou te dar posse". Ele me olhou
assustado e teve uma lipotimia facial. Pensei: "Esse rapaz vai passar
mal. Vou arrumar uma vestimenta oficial para dar posse a esse moço
que aqui está chegando". Peguei um paletó xadrez, daqueles bem
coloridos. Não abro mão daquela foto que tiramos na ocasião, porque,
sempre que o vejo, essa foto volta-me à lembrança. Nossa amizade
iniciou-se de um "não" e transformou-se nessa amizade que hoje
muitos não conhecem. Esse moço soube amassar areia com cimento
e edificar várias construções através dos seus conhecimentos de
curso superior. Esse moço que veio para esta Casa com uma
simplicidade tamanha tem uma história e, devagar, devagarinho, está
indo para a Câmara Federal. Toninho, discutimos muito, fizemos uma
reforma profunda nesta Casa, mas tenho a certeza absoluta de que
esse é o início de uma nova etapa, e, se Deus quiser, outras virão.

Para encerrar, Toninho, desculpe-me pelas chantagens que fiz com
você por ocasião da nossa Bancada do PMDB, quando Tarcísio
Henrique era Secretário da Segurança. Éramos nove Deputados e
precisávamos do seu voto para tomar a decisão. Sempre derrotamos
o Anderson Adauto, que era do lado esquerdo, o Bonifácio Mourão e o
Geraldo Resende. Você era o voto de Minerva; então, eu ia ao seu
gabinete e falava: "Ou você vota conosco ou o Tarcísio Henrique está
voltando amanhã para a Assembléia". Então, você me dizia: "Onde
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tenho de assinar?". Deixo o meu abraço e os votos de muitas
felicidades no seu novo mandato.

O Deputado Antônio Andrade - Muito obrigado, Sr. Presidente,
colegas Deputados, funcionários desta Casa, a todos, de coração.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado George Hilton.
• Deputado George Hilton - Gostaria muito de agradecer a

deferência por parte do nosso Presidente. Deputado Rêmolo Aloise,
de aproveitar esta tarde amena, de clima nostálgico, de despedida. Já
que também estarei despedindo-me do Parlamento estadual, quero
aqui, com muita emoção, vendo colegas que me precederam nesta
tribuna, demonstrar o grau de relacionamento e de carinho que adquiri
ao longo dos anos nesta Casa. O que dizer de Agostinho Patrús, um
exemplo para todos nós de que é possível utilizar a política como
instrumento de promoção do bem-estar da sociedade?

Pessoas como Agostinho Patrús, como o próprio Deputado que o
antecedeu, Antônio Andrade, são um exemplo de que o Parlamento,
embora se tenha desenhado por alguns segmentos da sociedade
como fragilizado, corrompido ou comprometido, tem nas suas fileiras
homens do quilate desses que me precederam. E mostram, sim, que
esta Casa é uma Casa honrada, composta de homens honrados, que
abrem mão de suas carreiras profissionais, que abandonam o
mercado de trabalho para dedicar-se a um trabalho mais exaustivo, o
de representar os reais interesses da nossa sociedade.

Inicialmente, Sr. Presidente, agradeço a Deus, Aquele em quem
tenho depositado a minha confiança e fé. Mais uma vez, graças a Ele
e ao povo mineiro, consegui a terceira vitória nas urnas, desta vez
para a Câmara Federal, onde estaremos a partir do dia 1 /2/2007.

Sinto-me privilegiado por ter ingressado na minha vida pública em
Minas Gerais. Em que pese ao fato de não ter nascido aqui, foi a terra
que me ensinou a dar os primeiros passos e a valorizar, sobretudo, a
vida pública. Como disse inicialmente, o preconceito e, muitas vezes,
a pecha de que a classe política é uma classe de homens que não
têm espírito público fizeram-me mudar completamente, ao entrar
nesta Casa. Percebe-se aqui, no conjunto dos funcionários, dos
colegas parlamentares, na convivência desta Casa, quanto este
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Parlamento tem dado demonstrações claras, evidentes de que aqui é
a Casa do povo, de que realmente é a Casa onde os interesses da
sociedade mineira são defendidos com brilho, com legitimidade, o que
me fez, como diz alguém, tomar gosto pela coisa pública, razão pela
qual vou agora para o meu terceiro mandato.

Isso é Minas Gerais. Minas Gerais sempre teve no Império, como na
República, decisiva e fundamental importância nos momentos de
prosperidade e de conflitos. Em todos esses momentos, a contribuição
de Minas, constantemente, foi para agregar conhecimento, progresso
e união do povo brasileiro, como bem fizeram Afonso Pena, Bias
Fortes, Magalhâes Pinto, Mílton Campos, Israel Pinheiro, José Maria
Alckmin, Aureliano Chaves, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek,
bem como todos os ex-Governadores, pois diante de tantos vultos. Sr.
Presidente, não quero incorrer em injustiça, mas todos nós, mineiros,
temos em nossa essência, em nosso olhar, a conspiração para o
elevado nível da arte de fazer política.

Nos idos de 1998, fui eleito Deputado Estadual, e era o caçula nesta
Casa, na época com 27 anos de idade, o Deputado mais novo
daquela legislatura. Ao entrar nesta Casa. a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, vi a essência e a importância de ser um
representante do povo mineiro. Também vi a importância de vivermos
num Estado Democrático de Direito.

Tive a oportunidade de conviver com os colegas. Deputados,
servidores, funcionários, os quais me ensejaram ser cada dia melhor.
Como diria Fernando Pessoa: "Hoje, por causa desta convivência,
com a excelência do corpo técnico, com a cordialidade e competência
do corpo administrativo, sou um homem muito melhor'. Esse "melhor"
não é no campo da vaidade, mas sim no campo da evolução do ser

umano.
Estamos saindo de um processo eleitoral, onde o grande vencedor

foi o povo brasileiro, um processo democrático de escolhas livres e
soberanas.

Sendo mais uma vez agraciado com os votos dos mineiros,
proponho-me a defender, a legislar e a fiscalizar, funções próprias do
Parlamento, agora na Câmara Federal. Serei humilde para aprender,
mas serei guerreiro, abnegado e incansável, ao defender os
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interesses de Minas, do Brasil e da democracia, mas com o
contraditório respeitoso. Vamos crescer e fortalecer a sociedade.

As exigências do mundo moderno, novas tecnologias, ante as
dificuldades no dia-a-dia dos cidadãos, pelo impacto da alta taxa de
juros e impostos. colocar-nos-emos de prontidão para enfrentar as
mudanças sem demagogia. dentro de um espírito democrático, pois,
afinal, consideramos que democracia é dar direito aos pequenos, aos
menos favorecidos, dar igual direito de participação.

Nos dias de hoje, democracia é igualdade de participação e
competitividade do nosso povo no mercado de trabalho; é ter uma
estrutura forte na área de segurança, no sistema de ensino, na saúde
e no lazer. Democracia é proporcionar às pequenas empresas
redução substancial e até isenção de tributos, tornando-as
competitivas, para desfrutarem o mercado consumidor, pois são elas
as grandes geradoras de emprego e renda e geradoras da
estabilidade social do nosso povo.

E no pontilhar da democracia que se assume compromisso de
igualdade e de justiça social. Assim, imbuído desse espírito, lutaremos
no Congresso Nacional, para alcançar os anseios da população, com
novas idéias capazes de oferecer aos mineiros melhor qualidade de
vida. Vamos enfrentar os complexos desafios para o Brasil crescer, o
que demanda uni grande entendimento da sociedade em torno das
reformas. Vamos percorrer o caminho entre as forças políticas do País
e da sociedade em torno das reformas. Vamos percorrer o caminho da
lealdade, contra a discriminação, os preconceitos, as desigualdades, a
exclusão social, resgatando sobremaneira a integridade do nosso
povo.

A viabilidade nacional depende das vigas-mestras: democracia,
justiça social e prosperidade econômica, as quais se estendem não só
neste Estado, como também em todos os extremos do País, pois, sem
essas vigas sustentadoras. os Estados ficam estagnados por
décadas.

A indústria será uma força atuante para que o Brasil se transforme,
nos próximos anos, em uma economia de alto crescimento, em que
haja mais emprego e, conseqüentemente, progresso para todos.

Nosso país e Minas Gerais têm todas as condições para crescer,
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pois possuem uma base industrial importante e ainda são
exportadores de produtos agrícolas.

Para que haja esse crescimento econômico, exige-se reforma
tributária, reforma fiscal e reforma política. Entretanto, para sustentá-
lo, faz-se necessário dar continuação aos primeiros passos já
iniciados. Continuaremos a percorrer essa estrada por quantas milhas
for preciso em favor da pequena empresa. A Lei Geral da
Microempresa já foi sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, a qual reúne benefícios tais como a redução de impostos e da
burocracia: pretendemos estudá-la com afinco e, se for preciso. até
apresentar modificações.

Essa é uma tarefa de alta dimensão política, e, para isso, teremos
que partir para as reformas estruturadoras, o que já vem acontecendo
em nosso Estado, a exemplo do choque de gestão tão bem
administrado pelo nosso Governador Aécio Neves, cujo "know-how" já
foi solicitado por outros Governadores. Nesse contexto, a política
pública mais premente é a de geração de emprego e distribuição de
renda.

Para isso, precisamos planejar, estar ciente do nosso potencial na
indústria, na agricultura, na pecuária e na tecnologia. Temos a certeza
de que Minas pode competir nos mercados interno e externo por meio
do aço, do granito, das pedras preciosas, da produção de alimentos,
das fibras e dos energéticos, das frutas, das flores e dos oleaginosos
para a produção de combustível, entre outros.

Com tanta riqueza no território mineiro, bem como em outros
Estados da Federação, como o Brasil pode possuir uma das piores
distribuições de renda do mundo? Isso é inaceitável. Esse é o ponto
áureo da questão, sobre o qual devemos refletir. para melhorar as
desigualdades que tanto sacrificam o trabalhador, provocam grandes
catástrofes na segurança, na saúde, na educação, no meio ambiente
e desestruturam a família e a sociedade em geral.

Como vemos, haverá muita luta por parte de todos, porém não é
impossível. No entanto são necessárias políticas públicas
competentes e transparentes em todos os segmentos exigidos por
uma melhor cidadania.

Nobre colega Dalmo Ribeiro Silva, a quem respeito e por quem
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tenho até uma devoção, pela condução da Comissão de Constituição
e Justiça e pelo companheirismo que me tem deferido ao longo de oito
anos nesta Casa, este é o nosso papel como parlamentar, por meio
dos Poderes, na União, no Estado e no Município, nas esferas
Legislativa, Executiva e Judiciária, trabalhando harmonicamente,
como dispõe a Constituição Federal. No entanto também é preciso
que as sociedades mineira e brasileira se unam em defesa do setor
que compete a cada comunidade, fazendo-se cumprir o texto
constitucional.

O Brasil, como um todo, traz diversas diferenças nas suas regiões.
Em Minas Gerais, enfrentamos esse desordenamento no Norte, nos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, nas periferias urbanas e no meio
rural. Entre as prioridades, pretendemos valorizar a economia
informal, que responde pela quase totalidade das pequenas
empresas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Saúdo V. Exa., talvez
no último discurso no Parlamento mineiro. E muito importante
voltarmos os olhos para a nossa vida parlamentar e pública,
discutindo com nós mesmos o que fizemos e como fizemos. Há oito
anos, quando iniciamos a nova vida política, V. Exa. defendia, com
dedicação, os interesses do povo mineiro, e eu, do Sul de Minas,
falava a mesma voz, sempre em prol de ações importantes para
todos. Construímos ações importantes e proativas, voltadas para a
transparência e a ética, em favor do nosso povo.

Por tudo que plantou, está semeando e colherá os frutos na Câmara
Federal. Também quero dar o testemunho da nossa Comissão de
Constituição e Justiça, da qual V. Exa. foi companheiro exemplar e
participou de todas as reuniões, sempre disposto a encaminhar os
nossos projetos. Saúdo V. Exa. e desejo que a Câmara Federal o
recepcione como a Assembléia Legislativa o fez há oito anos, pois V.
Exa. fez por merecer a extraordinária votação que lhe delegou a voz
de Minas na Câmara Federal.

Seja muito feliz, com sua família e seus assessores, na certeza de
que tem nesta Casa o carinho de todos os parlamentares que tiveram
o privilégio de conviver com V. Exa., como eu tive por oito anos, desde
que ingressamos juntos nesta Assembléia Legislativa. Felicidades, e
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que Deus o abençoe.
O Deputado George Hilton - Sou eu que agradeço ao colega Dalmo

Ribeiro Silva. Acredito que somos hoje frutos do que plantamos ontem
e semente do que queremos e vamos colher amanhã. O resultado das
urnas me fez colher os frutos plantados ao longo de oito anos de
trabalho nesta Casa, mas me coloca na responsabilidade de, em
Brasília, continuar plantando, para que, daqui a quatro ou oito anos -
não sei ao certo, pois o futuro a Deus pertence -, possamos também
colher, com muito respeito e humildade, os frutos daquilo que, na
verdade, já estamos plantando.

Concedo aparte ao nosso Líder, que me ensinou muitas coisas e
que é uma das grandes figuras do Parlamento mineiro, o que foi
demonstrado inequivocamente pela votação expressiva que teve nas
últimas eleições. Vou para Brasília sabendo que algumas portas e
caminhos já me foram indicados por esse nobre Deputado, tão
atuante não apenas em Minas Gerais, mas, sobretudo, na Capital do
País. Certamente, dele levo algumas lições colhidas ao longo desses
oito anos.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Caro Deputado George Hilton,
é um privilégio ser colega de bancada de V. Exa. Como muito bem
disse o amigo Deputado Dalmo Ribeiro, V. Exa. é uma pessoa calma,
tranqüila, enérgica na defesa dos interesses de Minas Gerais, que
aqui plantou e semeou muitas amizades, por seu caráter, seu trabalho
e sua dedicação. Em meu nome e em nome dos nossos colegas de
bancada - Alberto Pinto Coelho, Pinduca, Luiz Fernando, que também
está indo para Brasília, e Dimas Fabiano -, quero dizer que não tenho
dúvida de que V. Exa., uma liderança importante nesta Assembléia
Legislativa, estará, a partir de 1 0/2/2007, prestando um grande serviço
também ao Brasil. Nosso partido se engrandece ao eleger um
Deputado da envergadura de V. Exa., que certamente vai-nos
representar muito bem.

Não tenho dúvida de que Minas Gerais contará com o apoio de V.
Exa., que o Governador Aécio Neves também poderá contar com a
sua liderança no Planalto. na Câmara Federal, e que vamos trazer
muitos benefícios para o povo mineiro. Quero falar mais uma vez da
minha alegria e felicidade de ter o privilégio de ser seu colega na
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bancada do PP em Minas Gerais. Não tenho dúvida de que, em
Brasília, nos Ministérios e junto ao nosso Presidente e ao nosso Vice-
Presidente, vai carrear muitos recursos para o nosso Estado, para
melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso cidadão.
Desejo-lhe sucesso. Não tenho dúvida do êxito de seu mandato, que
certamente será o primeiro de muitos outros mandatos que V. Exa.
terá a cumprir na Câmara Federal. Parabéns a V. Exa. e a toda a sua
família.

O Deputado George Hilton - Obrigado, Deputado Gil Pereira, nosso
Líder nesta Casa, papel que exerceu com muita propriedade,
capacidade e preparo. Muito nos honra ter sido liderados por V. Exa.
ao longo desta legislatura. Certamente, saberei extrair muita coisa dos
ensinamentos de V. Exa., que levo para a Câmara Federal.

Mas ainda quero fazer um breve relato, mais uma vez agradecendo
ao Deputado Rêmolo Aloise a deferência. A exemplo dos Deputados
Gil Pereira e Dalmo Ribeiro Silva, o Deputado Rêmolo também me
deu o prazer de desfrutar sua companhia por estes oitos anos nesta
Casa - estivemos juntos até mesmo na Mesa. Muita vezes,
transformei o seu gabinete em uma espécie de divã, em que eu ia
buscar orientação e aprender lições de como trabalhar no Parlamento.

Ele, com a sua experiência, a sua bagagem, sempre pronto a nos
orientar e ajudar. Tenho certeza, Deputado Rêmolo Aloise, que extrai
muitas lições importantes, que certamente me embasarão para, na
Câmara Federal, fazer o dever de casa. Na Assembléia Legislativa,
aprendi importante lição, sobretudo nos vários momentos com V. Exa.

Tive oportunidade, como disse, de conviver com colegas de alta
estirpe, com o corpo administrativo e de consultoria desta Casa, que
reputo como, se não o melhor, um dos melhores do Brasil. Corpo
administrativo e de consultoria com que aprendi, preparando-me para
as novas ações na Câmara Federal. Participei ativamente das
comissões no primeiro mandato, destacando as Comissões de
Turismo, Indústria e Comércio, por meio da qual tive a oportunidade
de representar Minas em outros países, e a de Saúde.

No segundo mandato, tive a oportunidade de participar da Mesa.
Realizamos várias audiências públicas de debates nas comissões e
destaco uma que gerou um projeto de lei de nossa autoria, hoje
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sancionado pelo Governador, que cria o Banco de Células de Sangue
de Cordão Umbilical em Minas Gerais.

Participei de momentos bons nesta Casa, talvez muito mais que de
momentos difíceis que permearam os meus dois mandatos. Queria
destacar a minha defesa intransigente e a minha luta pelo povo
evangélico, pelas bandeiras de interesse da comunidade evangélica, o
que me permitiu, nestes dois mandatos, ser eleito Deputado Estadual.
Destaco ainda a participação nas frentes parlamentares instituídas
neste Parlamento, importantes para a evolução e a criação de projetos
de lei e para as decisões do Executivo, que engrandeceram e
fortaleceram a cidadania e a democracia em Minas Gerais.

Na Comissão de Constituição e Justiça, tivemos papel importante na
reforma e na estrutura do Estado; na reformulação das carreiras dos
servidores públicos; na alteração da lei tributária em Minas Gerais; no
combate às drogas: no combate à prostituição infantil; e, na área
social, desempenhando papel importante nos Municípios carentes,
inclusive os da região do Vale do Jequitinhonha - destaco a minha
querida Medina, cidade que me adotou e pela qual tenho grande
respeito e admiração. Quero sempre retribuir, de forma austera e
responsável, o carinho e a devoção do povo de Medina para conosco.

Empreendemos alguns projetos importantes na área social, como a
unidade móvel de atendimento odontológico, que tem atendido àquela
população e que tem capacidade para atendimento diário acima de 80
pessoas nas áreas carentes, sobretudo na zona rural.

Aproveitando a oportunidade da minha fala, deixo os meus
agradecimentos pelas condecorações recebidas tanto nesta Casa
quanto em vários Municípios, cujas denominações não quero citar,
para não cometer injustiça. Finalmente, caros Deputados, gostaria de
dizer-lhes que já se transformaram em lei vários projetos que
apresentei na educação, na saúde, na segurança pública, na
agricultura, no crédito tributário, na isenção do ICMS, no apoio aos
portadores de deficiência visual, no turismo, nas propostas de emenda
à Constituição, sobretudo referente ao Código de Defesa do
Consumidor. E quero falar da minha satisfação de fazer parte da base
de apoio ao nosso Governador Aécio Neves nesta Casa. o qual
estendo à Câmara Federal.
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Nas galerias estão a minha esposa, a minha filha e funcionários do
meu gabinete.

Tomado pela emoção, quero dizer que, nestes dois mandatos,
evoluímos, tanto do ponto de vista espiritual quanto do humano,
sobretudo nas relações humanas, que muitas vezes nos fizeram
corrigir erros e atitudes que considerávamos corretos. Em razão do
convívio com os colegas, a sociedade e o povo, acabamo-nos
corrigindo.

Aprendi, nestes dois mandatos, que o mais importante na vida
pública, uma das maiores riquezas que adquirimos na vida pública
não são as condecorações que recebemos, não é o reconhecimento
do eleitorado, importante para nós, mas, sobretudo, a capacidade de
multiplicar os amigos. que, em muitos momentos, são melhores que o
irmão. E, nesta Casa, se houve algo que me enriquecesse, que fez
com que o meu patrimônio crescesse, foi ter amigos, companheiros,
pessoas que, nas horas difíceis de luta, de perseguição, de
preconceito, de discriminação, por que passamos e enfrentamos, não
se ausentaram. estiveram presentes.

Não vou-me despedir. O mundo dá muitas voltas, e, nas idas e
voltas desta vida, não podemos despedir-nos. O futuro a Deus
pertence, e, quem sabe, um dia, com o apoio e a aprovação do povo
mineiro, se assim o nosso Deus quiser, poderemos voltar a esta Casa.
Portanto, não me despeço, apenas saio pelas portas deste
Parlamento de cabeça erguida, sobretudo com a consciência do dever
cumprido. Ao mesmo tempo, fico insatisfeito de não ter feito tudo o
que poderia.

Quero dizer uma frase de Oscar Schindler, grande herói do povo
judeu, que, no Holocausto, conseguiu resgatar mais de mil pessoas
que teriam, certamente, um final triste nas câmaras de gás, nos
campos de concentração nazistas. No final da sua empreitada, Oscar
Schindler disse uma frase que ficou célebre: "Poderia ter feito mais".
Deixo este Parlamento com esse sentimento de que, se muito foi
construído aqui, mais poderíamos ter feito. Sempre há algo a mais
que precisa ser fõito, há sempre algo a mais que nós, parlamentares,
precisamos fazer. Mas temos a consciência tranqüila de que
desempenhamos o que nos foi proposto com muita honestidade,
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humildade e respeito.
O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Neste momento,

quero trazer não só o meu abraço, mas o da Bancada do PDT, pelo
convívio fraterno nesta Casa e, mais do que isso, pela nossa
convivência em Juiz de Fora, onde pude aprender a admirá-lo não
apenas como pastor de almas, mas como homem público, de grande
importância para a nossa cidade, para o nosso Estado.

Quero desejar a V. Exa. o mesmo sucesso, o mesmo talento, a
mesma dedicação na Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que,
com o espírito público que V. Exa. possui, estará repercutindo naquela
Casa o que na Assembléia de Minas aprendemos a admirar na sua
atuação política. Que Deus o proteja, que a sua caminhada seja
sempre exemplo para todos nós. E que nós, mineiros, tenhamos na
sua atuação no Congresso Nacional mais um ponto de honra e de
alegria para os que exercem a política.

Todos nós, com militância na vida pública, sempre encontramos,
conforme você bem acabou de dizer, dificuldades para renovar o
mandato. Mas você o fez de forma extraordinária, renovando-o não
apenas como Deputado Estadual, mas dando um salto de qualidade,
sendo eleito para o Congresso Nacional, representando Minas Gerais,
os mineiros, naquela Casa Legislativa.

Um grande abraço, que V. Exa. continue essa carreira tão bonita e
sendo essa pessoa tão fraterna e tão humana.

O Deputado George Hilton - Obrigado, meu grande amigo e
companheiro Deputado Sebastião Helvécio, pessoa de grandes
qualidades, homem da mais alta estirpe. No convívio que tive com V.
Exa. nesta Casa. bem como na nossa querida Juiz de Fora, também
tirei lições importantes.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Pastor, Deputado e
amigo George Hilton, neste depoimento também quero registrar a
alegria de ter tido o privilégio de conviver com V. Exa., que nos deixa
um exemplo de dedicação à vida pública. V. Exa. é um líder espiritual,
mas, nesta Casa, mantendo o equilíbrio, a brandura e um
temperamento conciliador, o que é próprio dos grandes líderes
espirituais, consegue ser também um combativo líder político, está
sempre em busca do melhor para o povo mineiro. A ascensão de V.
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Exa. ao cargo de Deputado Federal representa um ganho para o País.
Nossa Assembléia perderá com a sua ausência, mas Minas Gerais
ganhará muito com a sua ascensão.

Estou certo de que contaremos com o amigo, companheiro e
parceiro, que estabelecerá um elo entre este Parlamento e a Câmara
dos Deputados. Aliás, somos carentes dessa ligação com a Câmara
dos Deputados. Como Deputados Estaduais, geralmente deparamos
com situações que só podem ser modificadas ou resolvidas no
Congresso Nacional. V. Exa. tem uma bagagem positiva, tem grande
experiência acumulada ao longo de vários mandatos, que exerceu
com muita ética. honestidade, seriedade e dedicação ao povo mineiro.
Por isso, em meu nome e em nome do PSDB, registro meus
cumprimentos, externo meus votos de muitas felicidades durante seu
mandato em Brasília. Registro, ainda, nossa gratidão e respeito a V.
Exa., pela grande contribuição que sempre deu ao Parlamento
mineiro. Felicidades' Obrigado.

O Deputado George Hilton - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Tive o prazer de conhecê-lo quando ainda era Prefeito de Divinópolis,
cidade esplêndida, que foi premiada com o seu governo e, agora,
certamente está bem representada nesta Casa.

Concedo aparte a meu caro amigo Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado George Hilton,

do fundo do coração, desejo-lhe sucesso. Sei que. em Brasília. V.
Exa. fará um excelente trabalho.

Deixo aqui meu testemunho. Antes mesmo da diplomação para a
legislatura que ora termina, assim que cheguei à Assembléia
Legislativa, seu gabinete foi o primeiro com que tive contato. V. Exa. e
sua assessoria receberam-me de forma acolhedora, prestaram-me
todas as informações e mostraram-me a Casa. Sou-lhe muito grato,
pois muito aprendi com V. Exa. durante este mandato. O nobre
Deputado deixará saudades nesta Casa, mas, com certeza, alcançará
muito sucesso em Brasília.

O Deputado George Hilton - Sr. Presidente, encerrarei minhas
palavras. Nesta Casa, ao longo destes oito anos, adotamos o
"slogan": "Ordem e progresso, com fé e justiça". Espero fazer com que
essas palavras não sejam apenas um "slogan", mas, sobretudo. uma
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exigência minha, durante meu próximo mandato, bem como durante
minha vida. Quero contribuir para o progresso deste país com muita fé
em Deus, no ser humano e nas pessoas de bem. Refiro-me a uma fé
capaz de superar as mais altas barreiras. E claro que essa
contribuição também deve-se dar com muita justiça e honestidade.

Deputado Rêmolo Aloise, agradeço-lhe o deferimento. V. Exa. foi
muito gentil. Como já disse, sairei daqui, mas, com muita honra,
levarei vários ensinamentos que aprendi com V. Exa.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise - em aparte) - Nobre
Deputado George Hilton, neste momento, não poderia deixar de
proferir algumas palavras. Na verdade, não serão palavras derradeiras
de amizade, mas serão entre nós aprofundadas. Agradeço-lhe as
vezes em que esteve em meu gabinete trocando algumas idéias. No
que tange à idade, sou mais velho que você, mas. no que se refere às
questões políticas, somos iguais.

Quero aqui deixar um abraço para a Sra. Goreth, que se encontra na
galeria. Nada melhor que ver a família perto de nós, parlamentares. Ali
está a força, a fé e a esperança para podermos caminhar. Suas filhas,
a Sra. Goreth e os funcionários do seu gabinete sentirão a saudade,
pela sua ausência, mas a permanência constante de seu trabalho em
prol de Minas Gerais.

O Deputado George Hilton - Muito obrigado. Agradeço, portanto, a
todos, minha esposa, minha filha Jéssica, meu filho Henrique e este
quadro de funcionários tão competentes, pois um Deputado não pode
obter êxito em seu trabalho se não tiver, sobretudo, uma base familiar
forte e um quadro de funcionários competentes. E isso eu retribuo,
com o êxito de nosso trabalho, aos nossos funcionários; que eles
continuem demonstrando força, capacidade e, sobretudo, lealdade
para com o parlamentar. Muito obrigado.

Se o Presidente me permitir, concedo aparte ao Deputado Doutor
Viana, amigo e companheiro.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço ao Presidente.
Realmente não é à toa que ele presidiu 90% de nossas reuniões, com
galhardia.

Eu estava despachando e assistindo à TV Assembléia, esta
televisão extraordinária, e não poderia deixar de externar, de público,
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o reconhecimento sincero da sua competência e honestidade no lidar
com as coisas públicas.

Quero falar pouco. E do conhecimento de quem acompanha o seu
mandato a firmeza de propósito e este grande discernimento que
Deus lhe deu para conduzir, da maneira mais correta, às coisas que
chegam às nossas mãos.

Parabenizo-o pelos seus dois mandatos nesta Casa, exercidos com
muita probidade, correção, lucidez e muito trabalho. Desejo-lhe muitos
êxitos.

Que Deus o ilumine. Aliás, que continue a iluminar V. Exa. para que
possa brilhar e exercer os destinos que Deus nos dá da melhor
maneira possível.

Muito sucesso e muito êxito na nova missão que Deus lhe dá a partir
de agora, com o aval do povo mineiro, que o conduziu para um
mandato de Deputado Federal. Não se esqueça de vir visitar a
Assembléia, pois você deixará amigos que sentirão sua falta e, muito
mais que isso, torcerão pelo seu sucesso.

O Deputado George Hilton - Muito obrigado. Aliás, este é o
patrimônio que acumulei ao longo destes oito anos: muitos amigos.
Amigos de quem certamente não poderia abrir mão jamais, até por
entender que os amigos não são para as horas difíceis, mas para as
horas boas, horas de enfrentamento, horas de batalhas.

Ir para Brasília, na verdade, é estender esse corredor da Assembléia
para que possamos, com vocês e com o nosso Governador Aécio
Neves, fazer com que Minas continue nos trilhos do desenvolvimento,
do crescimento econômico e na vanguarda das defesas e dos
interesses do nosso povo. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
P 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 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.



17.16

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 9 9, os
Requerimentos ns 7.139/2006, da Comissão de Saúde, e 7.140/2006,
da Comissão de Meio Ambiente. 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
Assuntos Municipais - aprovação, na 13 2 Reunião Extraordinária, em
14/12/2006, dos Requerimentos n 9s 6.708/2006, da Comissão de
Direitos Humanos, 6.919/2006. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
6.955 a 6.957/2006. da Deputada Ana Maria Resende, 6.962 a
6.965/2006, do Deputado Antônio Andrade, 6.966/2006, do Deputado
Doutor Viana. 7.026/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 7.041
a 7.049/2006, do Deputado Arlen Santiago: e do Trabalho -
aprovação, na 61 Reunião Extraordinária, em 18/12/2006. dos
Requerimentos ns 7.053, 7.056, 7.057. 7.061 e 7.062/2006, da
Comissão de Participação Popular, e 7.080/2006, do Deputado Jayro
[essa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando

que o Projeto de Lei n 2 2.595/2005 seja encaminhado à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232 c/c o art.
140 do Regimento Interno.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ns 2.257/2005. do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o
apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores,
familiares e consumidores: 2.876/2005, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências;
2.955/2006, da Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a
realização de exame ocular, denominado teste do reflexo vermelho,
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em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado de Minas
Gerais; e 3.694/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei n9
14.693, de 30/7/2003, que institui o adicional de desempenho - ADE -
no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo (A sanção.).

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

seja encaminhado ao Departamento Municipal de Saúde Pública de
Barbacena - Desmasp - pedido escrito de informação sobre o atraso
da implementação da Farmácia Popular em Barbacena. Requer.
ainda, informação do mesmo órgão sobre o destino de um mamógrafo
que estaria, segundo informações correntes, desviado para o Hospital
Vilela e sem utilização. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhada, para adoção de providências, cópia das notas
taquigráficas da reunião de 12112/2006 dessa Comissão à Mineração
Lapa Vermelha, de Pedro Leopoldo. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dilzon MeIo, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n 2 3.796/2006. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n 2 2.595/2005. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olívia, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1 9 , transferi-Ia ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Rêmolo
Aloise. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, assessores, TV Assembléia,
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meus senhores, minhas senhoras, no livro de Eclesiastes. o Pregador
ensinou: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu". Assim, creio ser este o tempo de refletir, de
avaliar o nosso trabalho e, de modo singelo, prestar contas de nossa
atividade parlamentar em nosso segundo mandato, que chega ao fim.

Estamos prestes a encerrar a 15 Legislatura. Nesta hora, a minha
palavra primeira deve ser de gratidão, sincera gratidão. A Deus, que
nos propicia o dom da vida e que me agraciou neste quadriênio com
uma feliz convivência com os ilustres colegas parlamentares.
Aos servidores desta Casa, de meu Gabinete, a todos,

indistintamente, desde os nossos queridos guardinhas, o meu abraço
de reconhecimento e estima.

Aos mineiros e mineiras, pela confiança em mim depositada,
consubstanciada em 78.668 votos, a começar pelos conterrâneos da
querida Ouro Fino, de toda a região sul-mineira e das centenas de
Municípios em que fui lembrado. Quero, desde já, reafirmar o
compromisso de exercer sempre com lealdade, dignidade e dedicação
o mandato conferido nas eleições de outubro último.

Importantes temas foram debatidos no curso desta legislatura.
Assuntos como a segurança pública e o combate à violência, a
questão do menor, a situação do funcionalismo público, a preservação
do patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente, a
educação, a saúde, o idoso, a Previdência, a juventude e os seus
desafios. a Defensoria Pública, as desigualdades regionais, entre
outros, foram abordados com muita responsabilidade. Na discussão
de cada um deles, ficou evidente a permanente preocupação dos
Deputados com os destinos de nossa sociedade.
Tive o prazer de contribuir com algumas proposições, que,

aprovadas pelo Plenário desta Casa - particularmente no
encerramento desta legislatura -, graças à valorosa contribuição dos
nossos pares, e sancionadas pelo Governador, hoje fazem parte do
nosso ordenamento jurídico, ensejando alterações benéficas em
nossa realidade. Lembro-me aqui, Sr. Presidente, daquelas que
ensejaram a redução da aliquota de ICMS para importantes setores
da economia, como o da cerâmica, o de produtos de higiene pessoal e
o da indústria têxtil, que permitiram a geração de empregos, a
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realização de investimentos, promovendo, conseqüentemente, mais
renda e crescimento da arrecadação no Estado.

Também nessa linha do desenvolvimento sustentável, vimos
instituída a Política Estadual de Fomento à Economia Popular
Solidária, que articula estratégias de promoção e garantia de
sustentabilidade a essa prática alternativa de organização da
produção, da comercialização, do consumo, do crédito e da prestação
de serviços. Com esse conceito, o Projeto de Lei n 9 830/2003 sem
dúvida alguma correspondeu às expectativas dos grupos e dos
empreendimentos de economia solidária do Estado, tendo contado,
em sua elaboração. com a participação de entidades que compõem o
Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária.

De igual forma, apresentei, sempre com o apoio desta Casa, o
projeto, transformado em lei, que institui a Política Estadual de Apoio
aos Arranjos Produtivos Locais, cuja implementação será instrumento
maior de garantia para a geração de empregos e a melhoria da
qualidade de vida nas diversas regiões do Estado. Aliás, o governo
Aécio Neves sempre reconheceu e reconhece a eficácia desses
arranjos como mecanismo maior e 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.

Na área da educação, envidei todos os esforços para que os pleitos
desses incansáveis servidores fossem sempre considerados nas mais
diferentes oportunidades em que estiveram em pauta. Foi o caso, por
exemplo, do Projeto de Lei n 9 2.460/2005, que tratou das tabelas de
vencimento dos profissionais da educação básica, o qual tive o
privilégio de relatar na Comissão de Constituição e Justiça.

Igualmente, não descuramos da área que merece extrema atenção:
a da saúde. E por isso que, também com o apoio dos ilustres pares,
projetos de nossa iniciativa foram convertidos em lei, como a que
proíbe. em situação de urgência e emergência, a exigência de
depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e a que
proíbe a comercialização de produtos ópticos em estabelecimento não
credenciado.

Da mesma forma, hoje é prevista em lei, decorrente do projeto de
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nossa autoria, a obrigatoriedade de os estabelecimentos bancários
assegurarem aos idosos, às gestantes e aos deficientes físicos um
tratamento diferenciado, devido às suas dificuldades de permanecer
de pé por tempo relativamente longo nas filas das agências.

Também, na esfera da administração pública, foi inserida, no
universo jurídico, a lei que dispõe sobre a consignação em folha de
pagamento dos servidores públicos ativo, inativo e pensionista do
Estado.

Então, ao apresentar o Projeto de Lei n 9 126/2003, considerei, como
objetivo central, estabelecer limites para a atuação da administração
pública no processamento dos descontos facultativos em folha de
pagamento, com o objetivo de preservar o caráter alimentar de que se
revestem os vencimentos dos nossos servidores.

Tive a oportunidade e muita honra de ser o primeiro signatário da
Proposta de Emenda à Constituição n Q 20/2003, que possibilitou a
criação da Advocacia-Geral do Estado e que tornou viável a existência
de uma única instituição incumbida da representação, da consultoria e
da assessoria jurídicas do Estado. Com essa unificação, ficam
centralizadas as diretrizes jurídicas que orientam os diversos órgãos
das administrações direta e indireta do Poder Executivo, garantindo o
atendimento, de maneira uniforme, dos princípios que regem a
advocacia pública.

Honrou-me, sobremaneira, presidir, neste último biênio, a Comissão
de Constituição e Justiça, depois de ter tido a satisfação maior de ser
o primeiro Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
constituída nesta Casa em 2003. Particularmente, no exercício da
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, tive o privilégio de
haurir profundas lições, extraídas de judiciosos pareceres que tivemos
a oportunidade de apreciar. Acima de tudo, devo consignar o zelo dos
ilustres pares da nossa Comissão, sempre criteriosos na análise das
mais de 1.600 proposições, que, nesse pequeno período, foram
submetidas ao nosso crivo. Aliás, nesse particular, mais uma vez,
recorro à lição do Pregador: "Há tempo de estar calado e tempo de
falar". A partir desse pensamento, teço algumas considerações sobre
a tramitação do Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006, do Tribunal
de Justiça, que altera a Lei Complementar n Q 59, que contém a
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organização e a divisão judiciárias do Estado. Fui relator dessa
matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa condição, a
despeito das afirmações feitas especialmente desta tribuna referentes
à nossa atuação, sempre buscamos, com certeza, o seu
encaminhamento da forma mais rápida possível nesta Casa
parlamentar.

Quando recebemos esse projeto, pudemos abrir espaço para que,
com todos os pares do Parlamento mineiro, este debate fosse
realizado, levando-se em conta que fizemos questão de respeitar o
período eleitoral, conseqüentemente vencida essa etapa das eleições,
a partir da segunda quinzena de outubro, a fim de iniciarmos os
entendimentos necessários à tramitação do Projeto de Lei
Complementar n 9 87, que, certamente, buscará e promoverá avanços
importantes nas comarcas do nosso Estado, particularmente juntos
aos nossos representantes do Poder Judiciário. Várias ações aqui
tramitaram. Pudemos discuti-ias e defendê-las com denodo e muita
dedicação.

Mais uma vez, do alto desta tribuna, manifesto a satisfação maior de
buscar entendimento no próprio Tribunal de Justiça com todos os
pares desta Casa, particularmente buscando a sua condução e,
conseqüentemente, a aprovação desta Casa Legislativa.

Manifesto também que tive o prazer de participar de várias
comissões especiais que desenvolveram relevante trabalho nesta
Casa.

A Comissão Especial da Cafeicultura, presidida pelo Deputado
Paulo Piau e da qual fui relator, produziu um circunstanciado relatório,
que subsidiou várias ações em favor de nossos produtores de café. A
Comissão Especial das Estâncias Hidrominerais, presidida pelo
Deputado Dilzon Meio e da qual também fui relator, teve como
resultado fundamental demonstrar a necessidade de uma ação efetiva
para a recuperação de nossas estâncias hidrominerais. A resposta a
esse nosso apelo foi prontamente dada pelo Governo Aécio Neves,
com medidas concretas para restabelecer o potencial turístico das
estâncias, especialmente daquelas localizadas no Sul de Minas.
nossa querida região. Por último, presidi a Comissão Especial contra a
Invasão dos Produtos Chineses, que aprovou na semana passada o
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parecer do relator, Deputado Paulo César, que aponta a urgência de
medidas do governo federal para equilibrar essa relação comercial
que tem ocasionado sérios prejuízos ao nosso setor produtivo,
especialmente o das indústrias têxteis e de calçados.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, não me causa nenhum receio
afirmar que todas as matérias apreciadas por esta Casa, todas as
discussões levadas a efeito, todas as iniciativas tiveram um propósito,
qual seja o de alavancar o progresso e o desenvolvimento de nosso
Estado e de seu povo, sempre pautado pela ética e pelo respeito.
Dirijo fraterna palavra aos incansáveis e valorosos servidores do
Parlamento mineiro indistintamente, aos meus queridos funcionários
de gabinete, aos nossos assessores, a todos que aqui trabalham e
aos jornalistas, cuja atuação nos auxiliou e estimulou ao longo dessa
jornada. Fica aqui o nosso sincero reconhecimento de gratidão. Do
alto desta tribuna, agradeço ao Governador Aécio Neves todas as
ações e participações que teve por meio de nossos pleitos. Destaco,
com muita emoção e gratidão, esse apoio. Ele sempre nos ajudou e
atendeu aos inúmeros apelos do povo sul-mineiro, por meio de
inúmeras reivindicações e apelos não somente do Sul de Minas, como
também de outras regiões. O Governador Aécio Neves, em sua
lucidez maior, por meio de seu discurso de ontem, na diplomação,
pôde, em síntese, demonstrar o que pensa de Minas, renovando o
compromisso maior em Deus e com o povo mineiro com as ações
importantes que irá conduzir a partir de 1 9 de janeiro. Quero também
manifestar a nossa alegria, após a diplomação de ontem juntamente
com inúmeros colegas do Parlamento mineiro: alguns se despedindo,
outros não disputando as eleições. Como disse, manifesto a nossa
satisfação maior por essa feliz convivência durante mais de uma
legislatura.

Tenho aprendido, Sr. Presidente, muitas e muitas lições nesta Casa,
exemplo para todos os Parlamentos do Brasil, que faz por merecer a
especialissima atenção no campo jurídico, na lealdade, no
companheirismo, na fraternidade que a nossa família parlamentar
vive. São ações importantes, proativas, que nos alimentam, que nos
ajudam, fazendo de momentos assim os maiores pilares do que
iremos plantar e desenvolver durante o nosso mandato. Peço a Deus
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que ilumine o novo mandato que se avizinha. Que, numa única voz,
busquemos ações para que o povo mineiro possa receber bom
trabalho e, particularmente, dedicação de todos os parlamentares.
Quero, ainda, saudar, por final, a minha Dalvinha, querida esposa,
Lucas e Felipe, companheiros inseparáveis do dia-a-dia. Digo isso
para frisar o quanto é importante a família, que nos está
acompanhando. Quero falar à minha querida Ouro Fino da minha
satisfação maior de ser filho da terra, sempre buscando ações para
toda a nossa região. Finalizando, Sr. Presidente, quero lançar votos
de um feliz Natal a todas e a todos, neste momento em que nos
preparamos para novo tempo, para uma nova hora. Que Deus
abençoe o lar de vocês e que seja um ano repleto de muita saúde e
felicidades. A todos, um feliz Natal e um feliz Ano-Novo. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Cumprimento V. Exa.,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelos relevantes serviços que tem
prestado a esta Assembléia.

* Sem revisão do orador.
2 1 Fase

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

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

presente reunião o Projeto de Lei Complementar ng 86/2006 e os
Projetos de Lei ns 1.911/2004. 2.562/2005, 2.953, 3.368, 3.389,
3.579, 3.729, 3.730 e 3.778/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã; e o Projeto de Lei n9
2.087/2005, por não estarem preenchidos os pressupostos
processuais para sua apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Considerando a matéria

importante para ser apreciada e aprovada e considerando a presença
de poucos Deputados, haja vista que muitos estão em seus gabinetes,
solicito seja feita a chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
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Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados.

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

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas. para a
reunião solene também de amanhã, logo após a apreciação do
Projeto de Lei n Q 3.645/2006, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a reunião ordinária na mesma data, 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 49? REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 15/12/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Domingos Sávio - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. João Meira de Aguiar - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Fábio Avelar - Domingos Sávio - Maria Olívia - Sargento Rodrigues.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 15h15min, declaro

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

Ata
- A Deputada Maria Olívia , 2 2 Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
João Meira de Aguiar, Vice-Presidente de Relações da Sociedade
Educacional e Cultural de Divinópolis, mantenedora das Faculdades
Integradas do Oeste de Minas; e Carlos Moacyr Duarte Meira de
Aguiar, Diretor-Geral das Faculdades Integradas do Oeste de Minas: a
Exma. Sra. Maria Inês Resende Ribeiro Coelho, Diretora de Assuntos
Comunitárias da Fadam; e os Exmos. Srs. Macy Luiz de Paula, Diretor
Administrativo da Fadam; Deputado eleita Rinaldo Valério, Vice-
Prefeito Municipal de Divinópolis; Vereador Viadimir Azevedo,
representando a Câmara Municipal de Divinópolis; e Deputada
Domingos Sávio, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear as Faculdades

Integradas do Oeste de Minas - Fadam - pelo transcurso dos 40 anos
da realização do seu primeiro concurso vestibular.

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

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu querido amigo, que aqui
representa o nosso Presidente, Deputado Mauri Torres; Exmo. Prof.
Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar, Diretor-Geral da Fadom,
prezado amigo: Exmo. Prof. João Meira de Aguiar, Vice-Presidente de
Relações da Sociedade Educacional e Cultural de Divinópolis,
mantenedora da Fadam; Exmo. Sr. Rinaldo Valério, Vice-Prefeito de
Divinópolis e Deputado eleito, prezado amigo: Exmo. Sr. Vereador
Vladimir Azevedo, que aqui representa a Câmara Municipal de
Divinópolis, amigo e companheiro de lutas políticas e que nos alegra
muito com sua presença: Profa. Maria Inês Resende Ribeiro Coelho,
Diretora de Assuntos Comunitárias da Fadam; Prof. Macy Luiz de
Paula. Diretor Administrativo da Fadom, estendo os meus
cumprimentos a todos os professores, funcionários, cidadãos e
cidadãs que aqui vieram. De modo especial, demonstro a alegria de
rever e ter conosco a MM. Juíza Dra. Efigênia, por quem toda
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Divinópolis tem um carinho e respeito todo especial, e o Dr. Expedito
Lucas, nosso eterno Promotor de Justiça, meu irmão e prezado
amigo.

Inicialmente, gostaria de manifestar a minha alegria, como
divinopolitano, como ex-aluno da Fadom, como cidadão e,
especialmente, como representante do povo mineiro, por fazer esta
justa homenagem.

Homenagem para nós nada mais é do que o símbolo do
reconhecimento, do agradecimento; e, com certeza, Prof. Carlos
Moacyr. Prof. João Meira, nosso guru e mestre, esta é uma
homenagem mais que merecida. Motivos não faltam para que todos
estejamos agradecidos à Fadom, pois 40 anos são uma história, que
lodos sabemos, Prof. João Meira, confunde-se com sua história de
vida, de dedicação, de entrega pessoal.

Da mesma forma, ocorreu com tantos outros que estavam ao seu
lado, os Drs. Hélio Lopes Ribeiro, Altamiro Santos e lraci Manata,
além de outros visionários que, sob a liderança e inspiração de vocês,
começaram a sonhar juntos e a fazer desse sonho uma realidade.

Realidade que, ao longo desses 40 anos, promove o saber e. como
conseqüência natural, o desenvolvimento e melhor qualidade de vida
em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, e hoje se consagrando como
uma das mais respeitadas instituições de Minas e do Brasil,
ultrapassando as fronteiras do País ao conquistar prêmios
internacionais nas mais sérias competições na área de direito
internacional.

E sempre bom relembrar a história, até porque ela nos dá o rumo
certo. A história da Fadom é uma história de lutas, pois são 40 anos
numa cidade de tradição empreendedora, cidade marcada por
homens visionários como Antônio Olímpio: cidade industrial erguida
sob a visão de Jovelino Rabelo: cidade de política feita com amor,
com uma história que nos deixou grandes figuras, como o Dr.
Sebastião. Fábio Notini, Alvimar. Não seria justo limitar-nos a esses,
mas é apropriado dizer que cada um, a sua maneira, colocou a sua
pedra do saber e do desenvolvimento nessa construção, nesse projeto
de uma cidade vocacionada para ser pólo e de natureza cosmopolita
como Divinópolis, que acolhe a todos que chegam com amor e
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vontade de trabalhar, como aconteceu comigo quando cheguei da
pequenina e querida São Tiago. Uma cidade que acolhe os que vêm
do interior de Minas Gerais e também de outros Estados, e até outras
nações.

Faltava no arcabouço desse projeto fantástico a indústria do saber.
Era necessário que alguns homens com visão de futuro e espírito
público se unissem para criar, em 1966, a Faculdade de Direito do
Oeste de Minas. Época de dificuldades e de esperanças, cada um as
interpretando a sua maneira. O País vivia uma realidade institucional
difícil, e era muita ousadia criar essa faculdade no início de uma era
de exceção, que, como todos sabemos, foram os anos que se
seguiram ao Golpe de 1964.

Ali, havia homens de bem, sérios, livres, de bons costumes,
comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e que,
talvez por isso, com menos de uma década de história, já passavam
pelos sobressaltos de ver uma diretoria séria, íntegra, livre, ser
cassada. ser destituída, mas não abafada ou calada.

E, com o mesmo ímpeto, os Profs. João Meira e Altamiro e tantos
outros mantiveram-se na trincheira da luta pelo Estado de Direito e
pela construção da indústria do saber no Centro-Oeste mineiro.
Assim, tempos difíceis como aqueles foram superados. Tempos em
que a história nos mostra - alguns aqui presentes testemunharam - a
prisão do nosso guru, mestre do saber e da sensibilidade humana,
Prof. Simão Salomé, da Fadom, detido e preso. A Fadom não se
sentiu presa ou detida, pois não havia nada capaz de detê-la. Os
sonhos e a disposição de João Meira, Altamiro. Hélio e tantos outros
eram forjados no mais profundo e na mais intima constituição da alma
humana. Essa constituição não suporta atos institucionais ou qualquer
medida arbitrária, mas é movida pelas leis divinas. Essas sementes de
inspiração fizeram com que a Fadom superasse os anos difíceis e
continuasse na trilha do saber, oferecendo ensino de qualidade com
responsabilidade.

Dou um salto no tempo para recordar-me de um período em que
testemunhei de perto a responsabilidade, a seriedade e o zelo
daquela instituição. Com a vocação para a vida pública já aflorando ou
dominando minha disposição para contribuir e participar. em 1988,



1 75

médico veterinário formado e atuando em Divinápolis, ingressei no
curso de Direito da Fadom. Simultaneamente. ingressei na atividade
pública, candidatando-me a Vice-Prefeito do saudoso Jaime Martins.
O rigor, as exigências presenciais e a seriedade da Fadom não me
possibilitaram trilhar os dois caminhos simultaneamente. Só pude
retornar à Fadom para fazer uma pós-graduação em 2005, realizando
o sonho antigo de familiarizar-me mais com o direito, ciência que
contribui para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Ao longo desse tempo, quando Prefeito de Divinópolis em 1997,
pude ser testemunha do nascimento do DAG e estar ao lado desses
bravos dirigentes, com a presença dinâmica do Carlos Moacyr e da
sua equipe. O DAG prestou e presta tantos serviços ao povo daquela
cidade, especialmente aos que precisam de acompanhamento
jurídico. e aos alunos, que passam a ter uma vivência completa da
operação do direito por meio desse trabalho de assistência jurídica,
desenvolvido com muita competência e seriedade pela instituição.
Ainda como Prefeito, tive a alegria de partilhar de um sonho que se
transformou em realidade, a construção do Campus Verde, quando
encaminhei o projeto de lei que tratava da doação de terreno. Tantas
vezes fui com Carlos Moacyr e João Meira ao gabinete do Deputado
Federal Aécio Neves buscar apoio e incentivo para a materialização
de um projeto de tão alta envergadura.

Devemos registrar, até por uma questão de justiça, que ali nunca
nos faltou apoio, e foram muitos os cursos superiores que naquela
época - final da década de 90, final do século - a Faculdade de
Direito - hoje, Faculdades Integradas do Oeste de Minas -
encaminhava ao Ministério da Educação, em Brasília, juntamente com
os projetos de implantação do "campus".

Assim, vimos de perto, em tempos mais recentes, germinar essa
semente plantada com tanto carinho pelo Dr. Hélio, o Prof. João
Meira, o Dr. Altamiro e o saudoso Prof. Manata, de quem certamente
o Prof. João Meira tem importantes recordações. Fui privado de sua
convivência, mas há poucos dias ouvi, de Rinaldo Campos Soares,
seu sobrinho, Presidente da Usiminas, e de Marco Antônio Manata,
comentários sobre o sonho e o entusiasmo que ele compartilhava com
os Drs. João Meira, Altamiro e Hélio, nos idos da década de 60,
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quando se reuniam ora na casa do Dr. Armando Soares, ora na casa
do Dr. João Meira. Aquele sonho - para alguns, uma utopia, quase um
delírio - era o de criar uma faculdade de Direito nos rincões do Centro-
Oeste, na nossa querida Divinópolis.

Portanto, essa história, que hoje completa 40 anos, é muito mais do
que um passado de lutas e de glória; é um presente, que, de alguma
forma, extrapola o significado de tempo - é um presente, no sentido de
presentear, de ser permanentemente uma fonte de benevolência e de
doação. São mais de 16 mil alunos que por ali já passaram' E uma
história que continua cada dia mais pujante: hoje, com mais de dez
cursos superiores de graduação e pós-graduação; uma história que
mostra uma instituição que extrapola os limites do convencional: ainda
como faculdades integradas já tem o perfil de uma universidade,
ultrapassando outras unidades ou instituições com algumas décadas
de atuação nesse campo, com uma área de comunicação que, em
cinco anos ou poucos mais, já se mostra referência, com rádio,
televisão e estruturas operacionais adequadas para oferecer a seus
alunos o que há de mais moderno e eficiente. Mas, acima de tudo,
está sempre no princípio norteador do direito, da liberdade plena de
expressão e da democracia como fundamento basilar das motivações
ideológicas, que não foram outras, ainda que seja essencial que uma
instituição como essa tenha administradores sérios e firmes, que
cuidem do equilíbrio e da gestão financeira e administrativa.

Quantos sonhos como esse não desmoronaram, deixando órfãos os
seus alunos, com cursos inconclusos, por falta de uma gerência
responsável, equilibrada, preparada? Ou seja, soma-se à capacidade
de sonhar a capacidade de administrar e de zelar para que essa
indústria do saber não seja mera história do passado, mas um
presente e, mais do que isso, um futuro cada vez melhor, em que a
interiorização do saber não seja mais um reclame, um sonho distante,
mas uma realidade.

Quantos alunos não se deslocaram de Belo Horizonte para ir cursar,
em Divinópolis, o respeitado curso de Direito da Fadom, e quantos
outros não vêm dos vários cantos de Minas e do Brasil para se
matricular nos diversos cursos ali hoje oferecidos!

E por essas razões, Sr. Presidente e Prof. João Meira, a quem me
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dirijo de forma respeitosa, que estendo essa saudação, mais uma vez,
a todo o corpo docente, aos alunos, aos funcionários e, de certa
forma, ao povo de Divinópolis, para dizer: muito obrigado!

A homenagem que o senhor e que a Fadom aqui recebem do povo
mineiro tem o objetivo de agradecer-lhes tratarem com
responsabilidade, seriedade e competência algo sagrado como o
direito e o saber. Parabéns. Que possamos continuar juntos,
festejando e trabalhando por um mundo melhor. Muito obrigado.

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

institucional da Fadom.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará
entrega de placa alusiva a esta homenagem aos Srs. João Meira de
Aguiar e Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar. Solicitamos a estes
que se posicionem no local indicado pela equipe do cerimonial. A
placa contém os seguintes dizeres: "Há 40 anos, quando se realizava
o primeiro exame vestibular na Faculdade de Direito do Oeste de
Minas, tomava forma uma instituição que contribuiu de forma decisiva
para o desenvolvimento cultural e econômico daquela região do
Estado. A homenagem da Assembléia de Minas a esse importante
estabelecimento de ensino pelo reconhecimento dos inestimáveis
benefícios que tem trazido à população mineira.'.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar, com muita satisfação, o
Deputado Domingos Sávio para acompanhar-me nessa entrega.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. João Meira de Aguiar

Cumprimento o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Fábio Avelar,
representando o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; e o
Exmo. Sr. Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar, Diretor-Geral das
Faculdades Integradas do Oeste de Minas.

Neste momento, vem-me à mente que devo cumprimentar todos
aqueles que compõem a Mesa na pessoa de Carlos Moarcyr Duarte
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Meira de Aguiar.
Estando eu entre duas pessoas do Poder Legislativo - o Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa e meu caro amigo Vladimir
Azevedo -, falarei das minhas lembranças durante a viagem, acerca
da qual farei ainda alguns comentários. Recordei-me de anos e anos
da minha vida, quando vinha de Divinópolis para esta cidade. Na
época, debaixo de um grande temporal em nossas estradas, o carro
atravessava grandes quantidades de água. Comecei a me lembrar
das nossas primeiras idas ao Rio de Janeiro, ao MEC, em um
fusquinha que ficava preso à água naquela estrada tortuosa, que
ligava Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, de que os mais velhos devem
lembrar-se. Algumas vezes, precisávamos dos meninos que ficavam
às margens do rio e que nos ajudavam a empurrar o carro a fim de
chegarmos ao nosso destino.

Pedi licença ao Sr. Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar, Diretor
das faculdades, para mudar a saudação e incluir o querido Vereador e
ilustre Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, porque me lembrei
de outro fato que se passou comigo. Ao chegarmos a esta cidade.,
depois de passarmos pela Av. Amazonas e entrarmos na Av. do
Contorno, passamos em frente a determinado restaurante, onde, há
35 anos, recebi uma homenagem em virtude de ter sido cassado pela
ditadura.

Na época, não existia o Poder Legislativo. Por isso, ao saudar os
componentes da Mesa, fiz uma homenagem primeira. Pedi licença ao
Dr. Carlos Moacyr para ficar entre os dois representantes do
Legislativo, que infelizmente, na época, nada puderam fazer, visto que
a ditadura ditava as ordens.

Na verdade, nem soube por que fui cassado. Se alguém souber me
dar resposta, ficarei imensamente grato. Por que vários professores e
Diretores - não fui o único - foram cassados? Porque falavam alguma
verdade? Eu disse alguma verdade, e não todas. Fomos cassados
porque pronunciávamos algumas palavras? Hoje, o Poder Legislativo
fala, e o faz abertamente. Portanto saúdo os componentes da Mesa
nas duas pessoas entre as quais estou.

Meu caro amigo Deputado Domingos Sávio, a sua votação, nas
últimas eleições, superou o dobro do número de votos obtidos na
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primeira vez. Eu já era seu admirador, porque, se demos os primeiros
passos para conseguir o Campus Verde, que orgulhosamente
dizemos ser o melhor do Estado de Minas Gerais, devemos isso ao
Prefeito Domingos Sávio, que nos doou um enorme terreno em uma
área ambiental, onde construímos 12 .000M2.

O nosso agradecimento, meu caro Deputado Domingos Sávio.
Lembro-me dos sacrifícios, das lutas, das vitórias, porque eu dizia há
pouco, quando entrevistado, o que representavam esses 40 anos de
existência. Disse que 40 anos de existência significam a maioridade.
Alguém pode estranhar, visto que a maioridade penal é 18 anos e a
civil, 21 anos. Digo, porque já li e ouvi que a maioridade se adquire
aos 40 anos, diante da experiência de vida, do saber que se adquire
na comunidade, que se aprende com os jovens, com os amigos, a
quem saúdo aqui agora, que fazem a Fadom ter o nome, que já disse
várias vezes e repito, do qual sempre me orgulho.

Muito obrigado a você, a você, a você e a cada um dos presentes,
pois estamos aqui recebendo esta homenagem porque vocês
contribuíram muito com isso.

Fui Procurador de Justiça e estava em minha sala aqui. na
Procuradoria-Geral de Justiça. quando chegou um novo Procurador
que foi cumprimentar-me - um ex-aluno meu.

Olhem o quanto representam esses 40 anos de vida, 40 anos de
experiência, 40 anos de existência, 40 anos de solidez, recebendo
esta homenagem aqui, na Assembléia, a qual partiu de um querido ex-
aluno nosso que muito nos ajudou, o Deputado Domingos Sávio.

Enquanto viajávamos para cá, pensei um pouco no que poderia
falar, no que iria falar. Não gosto de escrever, então, fiz apenas duas
ou três anotações aqui. Também não sei se gosto de falar. Falo,
porque determinam, porque me mandam para um tribunal do júri.
Venho aqui e fica estabelecido, como ontem ou anteontem, que eu
deveria fazer o agradecimento. Tenho um coração grande. Mas esse
coração grande não é no significado figurado, não. Ele significa sério.

Olho e vejo meu amigo sentado ali, o qual dá um sorriso, pois ele já
foi visitar-me algumas vezes no hospital pelas várias operações que
fiz no coração. E ele é grande. Fico muito satisfeito por ele ser grande
porque olho, desde a ponta direita até aqui - o meu querido filho
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Moacyr -, vejo vocês e entendo que tenho este coração grande para
guardá-los todos aqui dentro.

Sr. Presidente, Vice-Presidente da Assembléia, que neste momento
exerce a Presidência dos trabalhos, lembrei-me também de que já li, e
todos aqui também já devem ter lido ou ouvido falar da multiplicação
dos pães e dos peixes. Caro Deputado Domingos Sávio, vejo aquele
início de coragem e de alguma timidez, mas aquela vontade de vencer
e acreditando sempre no desenvolvimento, na multiplicação dos pães
e dos peixes.

Como o querido orador falou com a revista na mão, vejo hoje que
começamos com uma faculdade de Direito. Recebi aqui e agora o
abraço de um pai de funcionário daqui da Assembléia Legislativa, o
abraço carinhoso de pai que é chegado a este coração sentimental.
Na sua pessoa cumprimento também todos os funcionários desta
Assembléia Legislativa.

Mas, certo dessa multiplicação dos pães, vi nessa revista - se me
permitem -, começam aqui cursos de graduação atualmente
oferecidos pela Fadom em quatro áreas, mais os cursos de pós-
graduação que o ilustre Deputado citou aqui agora - e ele mesmo
cursou pós-graduação em Direito. Temos o curso de Sistemas de
Informação, que, desde 1999, a Fadom oferece da melhor maneira
possível aos nossos alunos. Temos os cursos de recursos humanos -
Comércio Exterior, Marketing, Gestão Ambiental, Gestão em Turismo,
Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas. Já temos,
Sr. Presidente, autorização para mais três cursos além desses 10 aqui
citados.

A nossa estrutura é a multiplicação dos pães. Desculpem-me estar a
repetir, mas sou um homem prático. Vivo a vida do dia de hoje. Vivo a
vida do dia de agora. Viverei a vida do dia de hoje à noite se hoje à
noite eu puder estar em Divinópolis gozando as delícias dessa cidade,
que me adotou como cidadão.

Agradeço a Divinópolis e a todos de lá porque, se chegamos aonde
chegamos, se subimos a montanha e alcançamos o cume, devemos
isso à cidade do Divino. Devemos isso ao Espírito Santo, que nos
ilumina para que possamos hoje pensar no que faremos amanhã e
realizaremos realmente depois de amanhã.
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A JR Consultoria realiza um trabalho social, ou seja, trabalha em
diversos setores para levantar necessidades e implementar ações. A
Rádio Fadom. que faz parte do jornalismo, está sendo ouvida não só
dentro da escola. como o era, mas em toda a cidade de Divinópolis e
nas cidades vizinhas.

Vivo dizendo que sou um homem orgulhoso e fico ainda mais
orgulhoso quando vejo o DM. Perdoem-me os representantes do
Poder Legislativo e meus amigos do Poder Executivo, mas há poucos
Defensores Públicos. Divinópolis. com uma população de
aproximadamente 200 a 250 mil habitantes, possui pouco mais de
meia dúzia de Defensores Públicos. O DM, no primeiro ano de
funcionamento, num pequeno local, alugado em frente ao prédio do
Fórum, atendeu a 1.600 pobres.

No DM, não analisamos apenas os direitos dos pobres. Fizemos um
convênio com a Faculdade de Psicologia, para que houvesse ali
psicólogos e estagiários de psicologia para ouvirem os pobres que
não podem arcar com a despesa de uma consulta e vão lá para
desabafar, para falar sobre aquilo que os pressiona. Eles se abrem,
são ouvidos com atenção e saem de lá com um sorriso nos lábios.
Isso encanta.

Atualmente, há DM em Divinópolis e em Cláudio, onde fui no ano
passado e ouvi do Juiz de Direito e do Promotor de Justiça que,
graças ao nosso DAJ, os pobres estavam tendo assistência judiciária.
Isso pode até ser levado para o nosso Poder Legislativo. Sou muito
pidão. O Prefeito da cidade de Cláudio está dando uma bolsa total a
todos os estagiários, a todos os estudantes da nossa faculdade, que
estão trabalhando no DAJ.

Temos outro DM na cidade de Oliveira, que também é elogiado por
toda a comunidade por ter um atendimento de primeira. Há ainda a TV
Fadom, e fiquei impressionado quando li que, atualmente, ela não é
vista só em Divinópolis e que, daqui a pouco, será vista em todos os
lugares, como as maiores estações de televisão do Brasil. Isso é
progresso, o qual devemos a todos vocês. Digo 'vocês" porque todos
são mais novos que eu.

Vivo lá na Câmara fazendo pedidos, vivo ao lado do meu filho
adotivo pedindo coisas e tomando informações. Vejo um ex-Promotor
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de Justiça, que é meu filho, e peço licença para contar uma pequena
história: eu era Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Adjunto, e a
câmara fazia uma lista tríplice para escolher o Promotor a ser
promovido. O Procurador-Geral citou o nome, e imediatamente eu lhe
disse que o escolhido foi o Expedito, meu filho. Ele indagou: "Seu
filho?". Respondi que sim, que o Expedito era meu filho espiritual. Ele
é testemunha e está aqui presente. Tudo isso nos enche de orgulho
na Fadom, porque foi lá que ele estudou. Depois, fez um concurso
que não é fácil, foi aprovado e já se aposentou como Promotor de
Justiça na nossa querida Divinópolis, onde continua morando.

E importante termos uma grande biblioteca de 23 mil exemplares e
uma cadeia de computadores que serve a todo o público. Está tudo à
disposição dos nossos alunos e professores e da comunidade.

Eventos específicos nos provocam uma emoção boa. Temos a
Semana Jurídica, em que professores e alunos ouvem grandes
juristas, a Semana da Administração e a Semana da Comunicação,
para o aprimoramento de todos.

Perdoe-me. Sr. Presidente, mas não posso nunca perder a
oportunidade de estar aqui agradecendo esta homenagem e esta
placa. Solicito à nossa Diretora que ela não seja colocada na sala dos
troféus, mas na sala do Diretor-Geral ou na minha própria sala, se
possível.

Importante é o trabalho de voluntariado que fazemos quando vamos
à principal praça de Divinópolis. Se estou falando isso, Sr. Presidente,
meu querido Vereador, é porque não estamos ali apenas plantando a
semente da cultura, e sim procurando fazer um serviço social.
Anunciamos nossa ida à praça e levamos um barbeiro para cortar o
cabelo de quem necessitar. Ali, fazemos Carteiras de Identidade para
a população carente. que nem sequer sabe da necessidade de se ter
esse documento.

Para ali levamos também os nossos alunos, que ficam ouvindo as
queixas, as reclamações, as lamúrias e os agradecimentos de todos
de Divinópolis.

Promovemos um atendimento às pessoas da terceira idade, que,
como eu, já ultrapassaram a segunda etapa, já estão na terceira e
desejam chegar à quarta. São atendidos com aulas de informática e
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de ética. O curso é chamado Bombeiro Sênior.
Sr. Presidente deste Poder Legislativo, tanto eu quanto os Diretores

que se encontram nesta mesa tecemos os nossos agradecimentos a
V. Exa. e, especialmente, ao Deputado Domingos Sávio, meu querido
amigo. E aquele muito-obrigado bastante sincero. Peço licença para
que V. Exa. ponha na biblioteca desta Casa este nosso caderno de 40
anos de existência, que, aliás, está todo rabiscado e anotado. Poderia
solicitar um novo, mas não o peço de propósito, porque Robespierre,
o grande mestre francês, já ensinava que é uma grande desvantagem
ter livro virgem. O livro precisa ser lido e relido e feitas nele as
anotações. Aliás, feitas essas anotações, leremos pela terceira vez e
acumularemos algo na nossa mente.

Se V. Exa. permitir, gostaria de reoferecer este nosso caderno, já
com essas anotações, para a biblioteca do Poder Legislativo, a fim de
que permaneça como uma lembrança e um agradecimento a esta
Assembléia, a esta democracia que existe na nossa Minas Gerais:
"Deputado Fábio Avelar, o agradecimento, com abraços da Fadom".
Peço licença para que o Carlos Moacyr date e assine. Muito obrigado
a todos.

- Procede-se à entrega de livro.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. João Meira de Aguiar, Vice-Presidente de Relações da
Sociedade Educacional e Cultural de Divinápolis, mantenedora das
Faculdades Integradas do Oeste de Minas, gostaria de manifestar a
nossa satisfação de tê-lo aqui neste dia tão importante para todos nós,
oportunidade em que nos brinda com magnífico pronunciamento
carregado de emoção. Podemos claramente sentir o seu amor por
aquela instituição. Esteja certo de que recebo esta homenagem com
imensa honra e de que vou transmiti-Ia ao nosso Presidente,
Deputado Mauri Torres, que, aliás, só não está aqui hoje, Deputado
Domingos Sávio, em razão de compromissos de viagem. Então, deu-
me o privilégio e a honra de representá-lo nesta oportunidade. Esse
documento. tão importante, fará parte do nosso acervo.

Srs. Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar, Diretor-Geral das
Faculdades Integradas do Oeste de Minas: Maria Inês Resende
Ribeiro Coelho. Diretora de Assuntos Comunitárias da Fadam;
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Vereador Vladimir Azevedo, representando a Câmara Municipal de
Divinópolis; Macy Luiz de Paula, Diretor Administrativo da Fadom;
Deputado Domingos Sávio, meu querido amigo e autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem e com quem tenho o
privilégio de conviver, por vários e vários anos, mesmo antes de ser
Deputado, quando ele exercia o importante cargo de Prefeito
Municipal de Divinópolis. Naquela época, eu era Diretor da Copasa.
Encontramos no Prefeito um parceiro que muito contribuiu para que a
Copasa tivesse possibilidade de estender o serviço de saneamento à
nossa querida Divinópolis. Cumprimento-o, Domingos. Quando V.
Exa. apresentou esse requerimento que deu origem a esta
solenidade, tivemos oportunidade de testemunhar a satisfação com
que os demais Deputados o assinaram.

Demais autoridades, funcionários, alunos da Fadom, imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, que vem ampliando a área de
atuação, procurando estar presente, cada vez mais, nos Municípios
mineiros - hoje alcança quase 300 -. e que é responsável pela
divulgação do dia-a-dia dos trabalhos dos Deputados.

Há 40 anos, um concurso vestibular viria mudar a história de
Divinópolis e dos cursos de Direito em Minas Gerais. Eram, então,
selecionados os primeiros alunos da Fadam, sigla que, à época,
designava a Faculdade de Direito do Oeste de Minas. Poucas eram as
escolas de formação de advogados fora das capitais. A faculdade
divinopolitana, pioneira na interiorização de cursos superiores, logo se
firmaria no mundo acadêmico pela qualidade do ensino e pela
atmosfera, ao mesmo tempo séria e carinhosa, com que seus
mestres, notáveis pelo saber jurídico, recebiam e preparavam as
primeiras gerações de alunos.

Aqueles que passaram por seus bancos e se tornaram ativos
militantes nas diversas áreas profissionais, envolvendo a aplicação
das leis, são unânimes no reconhecimento aos cuidados humanísticos
que revestiram a sua formação. Os advogados oriundos da Fadom
bem como os magistrados, os Procuradores, os Promotores e os
membros de outras carreiras trazem, na alma, elevado sentimento de
justiça permeando o seu sólido conhecimento técnico.

Essa é a marca de uma formação que distingue aqueles que tiveram
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a sorte e a honra de serem alunos da Faculdade de Direito do Oeste
de Minas.

O pioneiro curso de Direito, que possibilitou o acesso à vida
profissional de jovens oriundos de toda a região, viria a abrir outras
portas diante da demanda de novos cursos universitários. Hoje, com a
mesma credibilidade e projeção em todo o território mineiro, a Fadom,
transformada nas Faculdades Integradas do Oeste de Minas, abriga
cursos em outras áreas do conhecimento.

Para responder a um mundo em rápidas transformações, em que a
tecnologia se faz presente em todos os detalhes do cotidiano, foi
instalado o curso de Sistemas de Informação, que criou outro perfil de
alunos. A instituição, buscando atender a novas demandas sociais,
ampliaria ainda mais as suas opções de formação profissional, abriu
cursos nas áreas de administração e comunicação social. Um novo
campus" tornou-se necessário para atender à expansão, feita com
muita rapidez, em curto espaço de tempo. Com a ajuda da Prefeitura
Municipal, doadora do terreno, conjugado a uma importante APA, a
Sociedade Educacional e Cultural de Divinópolis, mantenedora das
Faculdades, ergueu arrojada obra, orgulho de Divinópolis e de todo o
Estado.

Esta homenagem aos 40 anos da Fadom, extensiva aos
profissionais ali diplomados em todos os cursos bem como aos atuais
alunos, funcionários e professores. relembra a dedicação dos
fundadores e antigos Diretores. Nas pessoas do Presidente Abílio
Santos, da Sociedade Educacional e Cultural de Divinóplis, e de
Carlos Moacyr Duarte Meira de Aguiar, Diretor-Geral da Fadom,
cumprimentamos toda a atual equipe, que tem sabido levar à frente a
realização de um sonho que não se esgota, mas se renova a cada
ano. Que os próximos 40 anos tragam novos cursos e novos
profissionais, formados com a mesma competência, o mesmo respeito
e os mesmos e eternos valores que, até hoje, caracterizam o ensino
na Fadom. Muito obrigado!

Por último, gostaria de pedir desculpas e cumprimentar o nosso
querido amigo Rinaldo Valério, Vice-Prefeito de Divinápolis, futuro
colega nesta Casa, irmão de uma brilhante engenheira da Copasa, a
nossa amiga Heloísa. Tive o privilégio de conhecê-lo há muitos anos.
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É urna satisfação recebê-lo aqui. A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença, em meu nome, em nome do
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, e em nome de toda a
Mesa da Assembléia.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de segunda-feira, dia 18, às
14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/12/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Fábio Avelar e Elmiro
Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 1 Parte
(Ordem do Dia): V3 Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Resolução ng 3.768/2006; aprovação - 2 Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Acordo de
Líderes: Decisão da Presidência - Votação, em 1 2 turno, do Projeto de
Lei n2 3.694/2006; discurso da Deputada Elisa Costa; votação do
Substitutivo n g 1, salvo emenda: aprovação; votação da Emenda n 2 1;
rejeição - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Resolução n9
3.493/2006: aprovação - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei
Complementar n2 93/2006: aprovação na forma do Substitutivo fl 2 1 -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.607/2005;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
3.346/2006; aprovação - Discussão, em 2 ç1 turno, do Projeto de Lei n
2.257/2005; aprovação na forma do vencido em 1 9 turno, com as
Emendas ns 1 a 5 - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n
3.231/2006: aprovação na forma do Substitutivo n Q 1 - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei n 9 3.330/2006; aprovação na na forma do
vencido em 1 2 turno - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n
2.955/2006: aprovação na forma do Substitutivo n 2 1; prejudicialidade
da Emenda n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n9
3.340/2006; aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 1 9 turno,
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do Projeto de Lei n Q 3.57912006; aprovação - Discussão, em 1 2 turno,
do Projeto de Lei n 9 3.730/2006; aprovação na forma do Substitutivo
n Q 1 - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1 °turno, do
Projeto de Lei n° 3.732/2006; aprovação na forma do Substitutivo n
1 - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei ng 3.779/2006;
aprovação com a Emenda n 9 1 - Votação, em 1 9 turno, do Projeto de
Lei n 1 3.778/2006; aprovação com a Emenda fl 9 1 - Suspensão e
reabertura da reunião - Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n
2.953/2006; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação
das Emendas ns 1 a 3; rejeição; declaração de voto; questão de
ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.986/2004 e
2.400/2005; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biei Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Manos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h113min, a lista de

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

1 11 Parte
Ata

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

2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 21 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presiente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
• Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução n 9 3.768/2006. 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. A promulgação.

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

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

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

presente reunião a Proposta de Emenda à Constituição n Q 87/2004. o
Projeto de Resolução n° 3.768/2006 e os Projetos de Lei n9s
1.886/2004, 2.087, 2.586, 2.661, 2.690, 2.737 e 2.795/2005 e 3.100,
3.192, 3.322, 3.406, 3.467 e 3.477 e 3.056/2006, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que os

Projetos de Lei ns 3.778 e 2.95312006 sejam apreciados em último
lugar, nessa ordem.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2006.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2006.
Deputado Mauri Torres, Presidente.
O Sr. Presidente - Votação, em l turno, do Projeto de Lei n

3.694/2006, do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
n° 14.693. de 30/7/2003, que institui o Adicional de Desempenho -
ADE -, no âmbito da administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n 9 1 que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n 1 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
rejeição da Emenda flQ 1. Com a palavra, para encaminhar a votação,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero fazer uma breve
reflexão acerca do adicional de desempenho e sobre toda a política de
pessoal do Estado de Minas Gerais. O adicional de desempenho, um
dos itens da política estadual, foi instituído pela Lei n 2 14.693, de
2003, com determinadas características. Têm direito ao adicional de
desempenho os servidores que ingressaram no serviço público a partir
de 13/7/2003 e aqueles que, já estando no serviço público, como
servidores efetivos, optaram pelo adicional de desempenho em
substituição ao adicional por tempo de serviço, o qüinqüênio, que
garante ao servidor acréscimo de 10% sobre o seu salário a cada
cinco anos.

Também foi assegurado nessa lei de 2003 que o servidor, mesmo
estando no estágio probatório, tinha direito ao adicional de
desempenho. Por esse adicional, o máximo pago ao servidor seria
70% do seu vencimento básico, ou seja, desde o primeiro momento o

rÂ



1773

servidor poderia receber 70% do seu vencimento básico a título de
adicional de desempenho, cuja composição seria: 40% desses 70%
ao se atingirem as metas institucionais do governo; 50% pelo
desempenho do servidor, ou seja, por sua avaliação no período
anterior; e 10% relacionados ao aperfeiçoamento e à formação do
servidor no Estado de Minas Gerais.

A legislação foi aprovada em 2003. Todavia, o que percebemos em
sua execução, nesses três anos, é que a grande maioria dos
servidores não escolheu o adicional de desempenho, optando por
permanecer com o seu adicional por tempo de serviço, que são os
qüinqüênios. Agora vem essa nova legislação, que, no nosso
entendimento, é um retrocesso em relação à anterior, que começou a
funcionar em 2003. mas praticamente não foi executada nem
implementada. Se o servidor não fez a opção pelo tempo de serviço
de acordo com as condições da atual legislação, nessa que está
sendo proposta será pior por várias razões. Primeiro, porque retira a
possibilidade de os funcionários em estágio probatório participarem:
segundo, porque também percebemos que uma comissão analisará a
existência de recursos no Estado antes de garantir o adicional de
desempenho, ou seja, somente depois de avaliar se o Estado tem
caixa, possui recursos é que os servidores terão direito ao adicional
de desempenho. Além disso, percebemos que esses 70% só serão
incorporados a cada ano depois de 35 avaliações, ou seja, somente
no final da carreira, depois de 35 anos de trabalho. Na verdade, o que
foi alardeado com a primeira lei, que garantiria - vamos dizer assim - o
choque de gestão administrativa, a eficiência, não funcionou, mas,
agora, funcionará menos ainda, já que a legislação só será
implementada se houver recursos no Estado de Minas Gerais. Mas
ainda há outra questão vinculada à política remuneratária, que foi
retirada para ser avaliada no próximo ano. Mesmo assim, o adicional
de desempenho faz menção a ela. Aliás, a política remuneratória está
impedindo o ponto em que os planos de carreira e as tabelas salariais
avançaram, que é a promoção e a progressão na carreira,
principalmente por desempenho individual e aperfeiçoamento. Os
servidores da educação e da saúde especialmente, além das outras
categorias, teriam promoção por aperfeiçoamento individual e
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aprimoramento na ordem de 3%, mas a política remuneratória está
praticamente impedindo essa promoção e progressão automáticas,
porque acabarão à mercê de uma comissão financeira que avaliará se
o Estado possui recursos. No nosso entendimento, isso retira toda a
motivação dos servidores do Estado de Minas Gerais e,
conseqüentemente, o direito básico à política do Estado para pessoal.

Realmente, se percebemos que o adicional de desempenho, de
acordo com a atual legislação, não motiva os servidores que são
efetivos e entraram no Estado antes de 2003, quanto aos servidores
que entraram depois a situação é ainda pior. Podemos dizer que
trabalhar no Estado de Minas Gerais não atrai em nada, porque, além
de não ter mais adicional de tempo de serviço, o adicional de
desempenho só será alcançado quando o servidor completar 35 anos
de carreira. Além do mais, também não há hoje uma política decente
de remuneração no Estado de Minas Gerais. Reconhecemos a
importância do plano de carreira, que foi uma conquista histórica de
uma luta de mais de 25 anos dos servidores do Estado de Minas
Gerais, conquista importante da categoria. Mas o que era esperado
para o enquadramento, uma política digna de recuperação salarial,
não aconteceu nas tabelas salariais, e percebemos que muito menos
agora acontecerá com essa política remuneratória. Na verdade, o que
sobrou do projeto foi a instituição de uma data-base e o adicional de
desempenho, que é um retrocesso em relação à lei de 2003. Se os
servidores, com a atual legislação, não se sentem atraídos para
garantir e escolher o adicional em função do tempo de serviço, dos
qüinqüênios, agora muito menos se sentirão com essa nova
legislação, que restringe ainda mais o adicional de desempenho e cria
uma série de critérios confusos. O servidor só terá o percentual de
70% incorporado ao seu salário depois de 35 avaliações, no final da
carreira. No nosso entendimento, o Governador Aécio continua com a
idéia de que servidor é gasto, de que não vale a pena investir em uma
política de pessoal docente; não recuperou o salário dos 12 anos dos
servidores do Estado de Minas Gerais. No nosso entendimento, os
servidores da educação ainda são os mais prejudicados do País,
ainda não têm o salário-base acima do salário mínimo. Votarei
contrariamente ao adicional de desempenho porque, no nosso
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entendimento, não restabelece uma política digna para garantir um
adicional decente de desempenho. Concordamos que é preciso ter
uma avaliação do trabalho, do desempenho do servidor, para que
possa ter sua progressão e sua projeção automáticas. Na verdade,
sentimos que o que está aí não corresponde. Então, hoje, toda a
política de pessoal do Estado de Minas Gerais é confusa, não é clara,
não dignifica o servidor do Estado de Minas Gerais, não garante seus
direitos. E preciso o Governador ter uma política que venha, de fato,
garantir direitos, recuperar salários, especialmente dos servidores da
educação.

Espero que, com o Fundeb aprovado na Câmara Federal e com o
piso nacional do salário dos professores, que será criado a partir de
uma lei complementar ao Fundeb, possamos ter igualdade de
condições para um piso nacional de salário em Minas Gerais que
venha resgatar o direito ao servidor no nosso Estado. Deixo essa
preocupação em relação ao adicional de desempenho, que é ter uma
política mais decente, com remuneração mais digna para o Estado de
Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n Q 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n Q 3.694/2006. A Comissão de Administração
Pública.

Discussão, em 211 turno, do Projeto de Resolução n 9 3.493/2006, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica. A Comissão
de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1 Q turno, do Projeto de Lei Complementar n 9 93/2006.
do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar n 9 83, de
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28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - AGE - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n g 1, da Comissão de Justiça. A Presidência informa
ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do
Estado por meio da Mensagem n 2 704/2006, publicada em
14/12/2006, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e
serão arquivadas, nos termos do inciso 4 do art. 180 do Regimento
Interno. 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 1, c/c os
arts. 192 e 255 do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Em votação, o Substitutivo n g 1.

- Registram "sim' os Deputados e as Deputadas
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel

Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olivia - Marias Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n Q 1. Está, portanto, aprovado,
em 1 2 turno, o Projeto de Lei Complementar n 9 93/2006 na forma do
Substitutivo n Q 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2 2.607/2005, do
Deputado Carlos Gomes, que institui o Dia do Conselheiro Tutelar e
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dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 9 3.34612006, da
Deputada Jô Moraes, que institui o Dia Estadual do Teatro para
Infância e Juventude. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei ng 2.257/2005, do
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o apoio a iniciativas de
comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores. A
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 2 turno, com as Emendas n°s 1 a 5, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 a 5.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n° 2.257/2005 na forma do vencido em 1 turno,
com as Emendas ns 1 a 5. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 3.231/2006, da
Deputada Lúcia Pacífico, que acrescenta dispositivo ao art. 1 9 da Lei

Q 15.018, de 15/1/2004, que obriga as instituições que menciona a
afixarem aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas
com detectores de metal. A Comissão de Saúde opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n g 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de
Lei n 3.231/2006 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n° 3.330/2006, do
Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre o desenvolvimento de
programas, projetos e atividades visando incentivar os criadores de
gado bovino a integrar o Sistema Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e Bubalina - Sisbov -, e dá outras
providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n° 3.330/2006 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n° 2.955/2006, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a realização de
exame ocular denominado "teste do reflexo vermelho" em recém-
nascidos nas unidades hospitalares do Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitu cio nalidade do projeto. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 1. que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica
prejudicada a Emenda n g 1. Está, portanto, aprovado, em 1 9 turno, o
Projeto de Lei n 2 2.95512006 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 3.340/2006, da
Deputada Elbe Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Janaúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.
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Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de
Lei n Q 3.340/2006 com a Emenda n 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.579/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bonfim o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei fl2 3.730/2006, do
Governador do Estado. que autoriza o Poder Executivo a permutar
com a União imóvel que especifica, situado no Município de Uberaba.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 9 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1. da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em VI turno, o Projeto de Lei n 2 3.730/2006 na
forma do Substitutivo n2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 9 3.73212006, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera o art. 255 da Lei n
6.763, de 26/12/1975. que estabelece procedimentos para a
apreciação, pela Assembléia Legislativa, de regimes especiais de
tributação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n g 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em lÍ Q turno, o Projeto de
Lei n9 3.732/2006 na forma do Substitutivo n 9 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei nQ 3.779/2006, dos Deputados Mauri Torres e
Weliton Prado, que institui meia-entrada para estudantes e menores
de 18 anos nos locais que menciona e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n2 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 9 1, da Comissão de
Educação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em
turno, o Projeto de Lei n1 3.779/2006 com a Emenda n 9 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votação, em 1 9 turno, do
Projeto de Lei n Q 3.77812006, do Governador do Estado, que autoriza
a criação de empresa subsidiária da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa - MG. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
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aprovação da Emenda n 2 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n g 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 19
turno, o Projeto de Lei n 3.778/2006 com a Emenda n g 1. A Comissão
de Administração Pública.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos, para novos 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.
Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.953/2006, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas ns 1 a
3. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n 2s 1 a 3. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto
de Lei n9 2.953/2006 na sua forma original. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solidarizando-me com V.

Exa. e os demais Deputados, queremos dizer a todos os
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia que
sentimos uma certa tranqüilidade e tivemos consciência em aprovar
esse projeto que possibilita ao governo do Estado repassar
R$30.000.000,00 para a Cemig, uma vez que, em reunião com
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representantes dessa empresa, entregamos-lhes um relatório de uma
série de pendências dos reassentados, relativas a abastecimento de
água, escolas, estradas, fornecimento de energia elétrica e outras, e
eles assumiram o compromisso de, até a segunda-feira próxima, dar-
nos um parecer.

Também apresentamos um relatório feito por doutores, mestres e
técnicos da UFMG em relação à situação da população, que vive em
áreas a jusante da barragem.

Embora ignorados, no dia-a-dia são atingidos, porque as águas
empoçadas nas margens apodrecem, uma vez que o nível do rio
baixa drasticamente. Os animais que bebem dessa água morrem,
perdem suas crias, trazendo transtorno e atingindo as famílias e suas
propriedades. Por isso, votamos esperando esse parecer da Cemig,
na segunda-feira, próxima, em relação às pendências.

Destacamos que toda essa luta é para o bem coletivo, para que
possamos celebrar o Natal com tranqüilidade e iniciar o ano de 2007
com uma perspectiva de vida melhor não só para nós, mas para todos
os mineiros, sobretudo para esses que foram deslocados de sua
origem, às vezes, até 200km ou 300km, como os atingidos que foram
reassentados no Município de Janaúba. Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

esse projeto envolve questões sociais e questões técnicas da
elaboração da lei. No que diz respeito às questões sociais, estivemos
com o Deputado Padre João, com a liderança do governo e com o
representante da Cemig. Conforme o Padre João acabou de dizer,
pelas questões sociais, na segunda-feira, teremos um compromisso
com a Cemig para atender às demandas e às necessidades daquele
povo cuja vida era precária, mas agora está mais precária. Aliás, a lei
garante que a qualidade de vida dos assentados tem de permanecer a
mesma ou tem de melhorar. compromisso assumido pela Cemig. Pela
questão social, foi permitido que se votasse no 1 9 turno.

Tenho analisado a questão técnica da elaboração da lei, e, a nosso
ver, esse projeto não tem os pressupostos válidos. Ele diz uma coisa,
mas na verdade é outra. Na mensagem enviada e no texto da lei, ele
afirma que seriam recursos adicionais novos para completar o
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assentamento e outras atividades irreversíveis, enquanto sabemos
que é para cobrir despesas já realizadas. Não custa nada fazermos
essa alteração para votarmos uma letra da lei. Tem a letra e tem o
espírito da lei. Temos de votar a letra da lei de acordo. Por isso me
abstive da votação. Gostaria que minha abstenção ficasse registrada
na ata, porque não sou obrigado a votar um projeto que tenho a
convicção de que não está baseado em pressupostos válidos. Suas
premissas são falsas. Por isso, declaro abstenção no 1 Q turno.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n Q

1.986/2004, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação, nos locais que menciona, de painéis
contendo informações atinentes aos locais e ao horário de
funcionamento da Defensoria Pública. 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. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n 2.400/2005. da
Deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a adoção de material
didático escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede
particular 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. A sanção.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

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

* - Sem revisão da oradora.

ATA DA 21 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 5/12/2006
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Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Moreira, Antônio Júlio e Sargento Rodrigues. membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonardo Moreira. 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 matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão. 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 n°s 3.492/2006 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues) e 3.700/2006 (relator: Deputado Antônio Júlio).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos &s 6.995 e 6.998/2006. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n9s 3.485 e 3.500/2006. Passa-se à 3 1 Fase da 2? 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 Sargento
Rodrigues em que solicita seja consignada nos anais desta Casa
manifestação de congratulações ao policial militar do 11 Batalhão da
Polícia Militar do Destacamento de Vermelho Novo, Cabo PM Luciano
Fernandes Breder. n 2 116.288-2, por sua atuação à frente do
policiamento no Município; Leonardo Moreira em que pede seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando
sejam apuradas denúncias de desvio de conduta por parte dos
policias militares do Município de Turvolândia; e Antônio Júlio em que
pede seja realizada reunião para se discutirem as resoluções do
Contran que tratam de transferência de veículo e uso de capacete
com especificações. 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, 19 de dezembro de 2006.
Zé Maia, Presidente - Weliton Prado - Antônio Júlio - Sargento
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Rodrigues.	-
ATA DA 5 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM
12/12/2006

As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Weliton Prado e Dinis Pinheiro (substituindo este à
Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
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 V Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no l turno, do Projeto de Lei n Q 3.779/2006
com a Emenda n 1 (relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2
Fase da 2 4 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
Projetos de Lei n 2s 3.720, 3.721 e 3.722/2006. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 7.015,
7.018 e 7.022/2006. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, cada uma por sua vez, os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 3.384, 3.401, 3.443, 3.515. 3.537 e
3.539/2006. 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. 20 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Olivia.

ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 11 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 154 LEGISLATURA, EM 14/12/2006
Às 115h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Domingos Sávio. Dilzon Meio, José Henrique e Dinis Pinheiro
(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 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 2 1 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Suspende-se a
reunião. Reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Domingos Sávio, Dilzon Meio, José Henrique e Célio Moreira
(substituindo este ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação
do BPSP). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2 Q turno, do Projeto de Lei n ç1 2.953/2006 na forma do
Substitutivo n2 1 (relator: Deputado Diizon Meio). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões
extraordinárias, dos dias 18112/2006, às 114h15min, e 19/1212006, às
10h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Diizon Meio - Gustavo Corrêa - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/12/2006
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Maria Tereza Lara (substituindo esta à Deputada Jô
Moraes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB ) e o
Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da
Silveira Jr. , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elisa Costa, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta; e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
"Diário do Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofícios
da Sra. Márcia de Castro Magalhães, Coordenadora-Geral do Sinjus-
MG (7/12/2006); e do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal
(14/12/2006). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ns 3.687/2006, em turno único (Deputada Jô Moraes);
e 3.735, 3.744, 3.711, 3.460 e 3.718/2006, em turno único (Deputada
Elisa Costa). Passa-se à 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei n2 1.672/2004, no 1 Q turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Alencar da Silveira Jr. (em virtude de redistribuição). Passa-se à 2
Fase da 2 1 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Registra-se a presença da Deputada Jô Moraes. Após discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n2s 3.517, 3.616, 3.674, 3.675, 3.679, 3.684, 3.686,
3.710, 3.755, 3.756, 3.765, 3.772, 3.774/2006 (relatora: Deputada Jâ
Moraes): 3.545, 3.688, 3.696, 3.702, 3.705, 3.706. 3.707/2006
(relatora: Deputada Elisa Costa); 3.714 e 3.728/2006 (relator: Gustavo
Valadares); e 3.747, 3.749, 3.750, 3.751/2006 com a Emenda n 9 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 3.753, 3.770/2006 com a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3.77112006
(relatora: Deputada Elisa Costa) Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 7.017, 7.019 a 7.021 e
7.023 e 7.024/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei ns 1.092/2003, 3.083, 3.394, 3.461. 3.524, 3.572, 3.575, 3.580,
3.581, 3.583, 3.584. 3.586, 3.587, 3.588, 3.593 a 3.595, 3.597. 3.600,
3.609, 3.610, 3.612. 3.613 a 3.615, 3.624, 3.625, 3.627, 3.628, 3.630,
3.633, 3.638, 3.640, 3.643, 3.647, 3.649, 3.650, 3.664 e 3.667/2006.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença



1788

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Maria Tereza Lara - Elisa Costa.

ATA DA 249 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/12/2006
Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte,
Sargento Rodrigues e Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado
Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Ana
Maria Resende e o Deputado Paulo Piau. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 4 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 22 turno, do Projeto de Lei ri 9 3.778/2006 na forma do
vencido no i Q turno, com a Emenda n 9 1 (relator: Deputado Fahim
Sawan); e do Projeto de Lei Complementar n g 8612006 na forma do
vencido no 1 1 turno, com as Emendas n 9s 1 a 9 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues). Na fase de discussão do parecer do relator.
Deputado Fahim Sawan, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n 9 87/2006 no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n 9 3, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Dinis Pinheiro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária e para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
19 de dezembro, terça-feira, às 17 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2006.
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Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Corrêa - Ana Maria Resende -
Miguel Martini - Ricardo Duarte.	 -

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
19/12/2006

Às 14h45min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, João Leite (substituindo este ao Deputado Célio
Moreira, por indicação da Liderança do BPSP) e Padre João
(substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Lúcia Pacífico e os Deputados
Dilzon Meio e Chico Rafael. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 3.680/2006 (relator:
Deputado Bilac Pinto). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n Qs 7.050 e 7.068/2006. Passa-se à
3 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo
Piau, em que solicita seja encaminhada manifestação de
congratulações à Diretoria da Rede Minas - Fundação TV Minas
Cultural e Educativa, por ocasião do recebimento do Prêmio Aberj-
2006, como "veículo do ano" na categoria mídia regional; Dinis
Pinheiro e Dilzon Meio, em que solicitam informações ao DER-MG
sobre a BR-259, entre Gonzaga e Divinolândia de Minas. Em seguida,
o Presidente suspende a reunião para elaboração da ata desta
Comissão. Reabertos os trabalhos, a ata é aprovada e é subscrita
pelos membros da comissão presentes. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2006.
Ivair Nogueira, Presidente - Padre João - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

3.792/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
Acims -, com sede no Município de Monte Sião.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1411212006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei ng 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 4 2 do art. 14,
que os ocupantes de seus órgãos diretivos não serão remunerados
pelo exercício das respectivas funções e, no § 1 11 do art. 59, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidades similares do Município, legalmente constituídas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.792/2006.
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.179/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e os prontos-
socorros possuírem macas e cadeiras de rodas dimensionadas para
pessoas obesas e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria, na forma do
Substitutivo flQ 1, que apresentou. A Comissão de Saúde manifestou-
se pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n g 2, por ela
proposto.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, nos termos do art. 102, inciso VII. alínea "d". do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta estatui que os hospitais, prontos-socorros,

postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde,
públicas ou privadas são obrigados a possuir macas e cadeiras de
rodas dimensionadas para o atendimento de pessoas obesas.

O autor, em sua justificação, alega que devem ser implementadas
medidas para amenizar os problemas que a obesidade acarreta à
população. Entre esses, há os relacionados com a ergonomia das
macas e cadeiras de rodas hospitalares, fator importante para diminuir
constrangimentos e acomodar adequadamente as pessoas que
venham a utilizar esse equipamento médico.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou qualquer óbice
à tramitação da matéria, no âmbito de sua competência. Entretanto,
julgou oportuna a apresentação do Substitutivo n° 1, com o objetivo de
aperfeiçoar o projeto.

A Comissão de Saúde considerou o projeto meritório. Entretanto,
preferiu restringir a obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde
que prestam serviços em regime ambulatorial e de internação.
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Considerou também importantes a especificação de referências
mínimas de carga e dimensões dos equipamentos e a alteração do
dispositivo que se refere às penalidades. Para promover esses
ajustes, apresentou o Substitutivo n 2 2.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art.100, c/c o art.102, inciso VII, alínea "d". do Regimento Interno, qual
seja analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos
que não há óbice à sua tramitação. O valor da despesa - a aquisição
de macas e cadeiras de rodas - é muito reduzido. Entendemos que o
projeto apresenta uma relação custo/benefício amplamente favorável.

Para termos uma melhor idéia dessas despesas e ratificarmos a
asserção acima, realizamos algumas consultas a revendedores.
Verificamos que é possível comprar uma cadeira de rodas para
obesos, feita em aço, com pintura em epoxy, rodas grandes atrás,
pequenas na frente, pneus maciços, apoio para braços removíveis e
apoios para pés, fixos, dobrável em forma duplo x, peso aproximado
22kg, assento e encosto em lona, largura de roda a roda 71.00cm e
largura do assento 49,00cm e que suporta um paciente com até
120kg, por R$842,00. Uma cadeira de rodas que suporte um paciente
com 200kg pode ser comprada por R$1.400,00.

Verificamos também que se pode adquirir uma maca para obesos,
resistente e versátil, especial para trabalhos mais vigorosos, de maior
impacto, com capacidade estática de 450kg. de 180 x 65em, altura
regulável e apoio de cabeça com espuma, por R$475,00.

Assim, o projeto em tela merece prosperar, visto que as despesas
serão pequenas "vis-à-vis" os benefícios advindos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 9 turno, de

Projeto de Lei n2 3.179/2006, na forma do Substitutivo n 1 2,
apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Jayro Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.444/2006

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, tem por objetivo garantir a inclusão do telefone e do endereço
do Procon estadual e do municipal na nota fiscal de venda ao
consumidor emitida pelos estabelecimentos comerciais.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, IV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende garantir que a nota fiscal de

venda ao consumidor emitida pelos estabelecimentos comerciais do
Estado contenha o telefone e o endereço do Procon estadual e do
municipal. Prevê também que o descumprimento da referida
obrigação seja punido com as penalidades previstas nos arts. 56 a 59
do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n 1 8.078, de
11/9/90, e em legislação complementar.

A defesa do consumidor é dever do Estado, conforme consta no
inciso XXXII do art. 5 Q da Constituição da República. Também a
Constituição mineira dispõe, no art. 233, II, que o Estado adotará
instrumentos para defesa, promoção e divulgação dos direitos do
consumidor.

E sabido que muitas pessoas não têm acesso aos órgãos de defesa
do consumidor, devido à falta de informação. Proporcionar ao
consumidor o acesso à informação é um ponto estratégico para
garantir sua proteção.

Ressalte-se que tal obrigação já se encontra estabelecida pela
legislação de alguns Estados, a exemplo da Lei n g 7.512, de
18/12/2003, do Estado da Paraíba, que obriga os empresários
individuais e as sociedades empresariais, devidamente inscritas no
Cadastro de Contribuintes desse Estado, a informar na nota fiscal o
número do telefone do Procon estadual, em local visível e em
destaque com relação aos outros caracteres utilizados no documento.
Com efeito, trata-se de proposta objetiva e de fácil

operacionalização, que poderá permitir ao consumidor mineiro uma
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possibilidade adicional de defender seus interesses. Do ponto de vista
das empresas e demais fornecedores, a adoção de tal procedimento
não gerará ônus ou dificuldade de implantação. Ademais, representa
uma oportunidade para a classe comerciante mostrar que tem
interesse em estar sintonizada com essa nova conquista da cidadania
por meio da defesa do consumidor.

Contudo, visando ao aprimoramento da proposição, entendemos
que são necessárias algumas alterações. A primeira delas visa a
estender a exigência do art. 1 2 também aos prestadores de serviços.
O referido dispositivo pretende tornar obrigatória a inclusão do
telefone e do endereço do Procon na nota fiscal de venda ao
consumidor. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor. Lei
Federal n 2 8.078, de 1990, abarca não apenas a venda, mas também
a prestação de serviços. Aliás, o art. 29 dessa norma define o
consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Ressalte-se que grande
parte das reclamações recebidas pelos Procons originam-se da
insatisfação em relação aos serviços prestados.

Quanto à segunda alteração, destacamos que existem outros
documentos de emissão compulsória equivalentes à nota fiscal, a
exemplo do cupon eletrônico, que também deveriam ser abrangidos
pela medida. Para sanar a questão incluímos um parágrafo único no
art. 1, exigindo que também nesses documentos conste o telefone e
o endereço do Procon.

Por fim, embora a medida proposta seja de fácil implementação,
verificamos ser necessária a concessão de prazo para que os
comerciantes possam se adequar, fazendo constar, nos referidos
documentos, as informações exigidas pela proposição. Dessa forma,
alteramos a redação do art. 3, estabelecendo um prazo de noventa
dias para a entrada em vigor da lei, tempo razoável não apenas para
divulgação da norma como também para a promoção das adequações
necessárias.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 1 9 turno, do

Projeto de Lei n Q 3.444/2006 na forma do seguinte Substitutivo n Q 1.
SUBSTITUTIVO N 9 1
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Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do Procon estadual
e do municipal na nota fiscal de venda ou de prestação de serviços ao
consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - E obrigatória a inclusão do telefone e do endereço do

Procon estadual e do municipal na nota fiscal de venda ou de
prestação de serviços ao consumidor, emitida pelos estabelecimentos
comerciais do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" a todo documento
de emissão compulsória equivalente à nota fiscal.

Art. 2 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal n2 8.078, de 1990, e em legislação complementar.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Chico Rafael. Presidente - Lúcia Pacífico, relatora - João Leite.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.528/2006
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe

estabelece a implantação de codificação hierarquizada de
procedimentos médicos para a saúde suplementar no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/8/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no
que se refere ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise estabelece a implantação de codificação

hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
no Estado, visando à utilização de códigos hierarquizados na
especificação de procedimentos médicos executados pelas
instituições que atuam na área de saúde suplementar em Minas
Gerais.
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Conforme dispõe o projeto, os profissionais de medicina: as
operadoras de planos e seguros de saúde, bem como os prestadores
de serviços da área de saúde suplementar no Estado deverão utilizar,
em todas as suas atividades administrativas e referenciais, a
codificação constante no anexo da proposição.

A adoção da medida representa um avanço para a proteção aos
interesses dos usuários dos planos e seguros de saúde em Minas
Gerais, uma vez que trará mais clareza e objetividade às relações
entre profissionais, prestadores e usuários de serviços de saúde,
promovendo rapidez e mais ampla possibilidade de defesa dos
direitos das partes envolvidas no atendimento à saúde suplementar,
pelo fato de que a codificação proposta abrange todo o espectro de
procedimentos para diagnóstico e tratamento das doenças
internacionalmente reconhecidas.

Na atualidade é muito comum a negativa, por parte dos planos de
saúde, de realizar a cobertura de determinados procedimentos
médicos. de maior complexidade, sob o argumento de que eles não
estão previstos na classificação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANSS. A conduta reiterada das operadoras de planos
de saúde de negar a cobertura de procedimentos vem ocupando o
Poder Judiciário com constantes pedidos do consumidor visando ao
reconhecimento de seu direito ao tratamento ou exame solicitado.

Além disso, outros Estados da Federação já adotaram a codificação
proposta no projeto em análise, e há clara tendência de que esta
venha a ser adotada no nível federal, pois é reconhecida pelas
diversas entidades que reúnem os profissionais de saúde.

Ademais. a inexistência de uma codificação completa faz com que
as operadoras de planos de saúde paguem aos profissionais da área
honorários irrisórios para a cobertura dos procedimentos médicos e
exames, particularmente as consultas médicas. Assim sendo, a nova
classificação é, ainda, instrumento necessário à correção da injustiça.

A proposta também está em consonância com os princípios relativos
à proteção e à defesa do consumidor, insculpidos na Lei n Q 8.078, de
11/9/90, conhecida como Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Conclusão
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Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 9 3.528/2006.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Chico Rafael, Presidente - João Leite. relator - Lúcia Pacífico.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.595/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n Q 2.595/2005 tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Frutal o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno, retorna a proposição a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c o art.
102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2.595/2005 autoriza o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Frutal o imóvel constituído de terreno com
40.000m2, situado nesse Município, para que a administração pública
municipal possa destiná-lo à construção de casas populares pela
Coab-MG, em atendimento ao interesse da comunidade mais carente.

A transferência da propriedade de bens imóveis pertencentes ao
Estado está submetida às exigências estabelecidas pelo art. 18 da
Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal flQ 8.666, de 1993,
que institui normas para licitação e contratos da administração pública,
e pelo § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Como o projeto em tela atende às exigências legais, ao interesse
coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas públicas, não
há óbice à transferência de domínio nele consubstanciada.

Entretanto, verificada a necessidade de doação, pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER -, ao
Município de Mário Campos, das benfeitorias realizadas nos imóveis
constituídos pelos lotes n 9s 1, 2, 3, 24 e 25 da quadra 8, situados no
Bairro São Tarcísio, nesse Município, apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda n 1.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

2.595/2005. no 2 turno, com a seguinte Emenda n g 1.
Emenda n9 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais -DER - autorizado a doar ao Município de Mário
Campos as benfeitorias edificadas nos imóveis constituídos pelos
lotes ns 1, 2, 3, 24 e 25 da quadra 8, situados no Bairro São Tarcísio,
nesse Município, registrados sob o n Q 35.713, a fis. 213 do livro 3-AF.
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.".

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°87/2004
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2004, de autoria do
Governador do Estado, altera a alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da
Constituição do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 d art. 268
do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°87/2004
Altera a alínea "b' do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - A alínea 'b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.106-(...)

- ( ... )
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93,

os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juizes de Direito, os
membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar
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e o do Corpo de Bombeiros Militar, o Chefe da Polícia Civil e os
Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;'.

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

2.081/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.081/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Campos Altos os imóveis que especifica. foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.081/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Altos os

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

Campos Altos os seguintes imóveis localizados naquele Município:
- o primeiro com área de 1.276m2 (mil duzentos e setenta e seis

metros quadrados), situado na Rua João Alves Pereira, s/n°,
registrado sob o n° 12.318, a fis. 44 do Livro 3-1. no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

II - o segundo com área de 5.000m 2 (cinco mil metros quadrados),
situado na Rua João Alves Pereira, s!n°, registrado sob o n° 12.508. a
f Is. 78 do Livro 3-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ibiá.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
à regularização da ocupação, à urbanização e reorganização das
áreas ocupadas e à implementação de redes de água e esgoto no
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local, pelo Município.
Art. 2 1' - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 O.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Maria Olivia, relatora - Maria Tereza

[ara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.257/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.257/2005, de autoria do Deputado Carlos
Pimenta, que dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização
direta entre agricultores familiares e consumidores, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas n os 1 a 5 ao vencido no 1 <>turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°2.257/2005
Dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre

agricultores familiares e consumidores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - O Estado apoiará iniciativas de comercialização direta entre

agricultores familiares e consumidores, nos termos desta lei.
Parágrafo único - Na aplicação do disposto nesta lei, terão

prioridade as iniciativas que envolvam associação, cooperativa ou
outra forma de organização de agricultores familiares, bem como a
comercialização de produtos obtidos mediante práticas de manejo e
cultivo de plantas, de criação de animais, de produção e utilização de
insumos, de processamento e de distribuição que observem os
princípios da agroecologia e os valores socieconômicos e culturais
dos agricultores familiares, de modo a assegurar a diversificação da
produção, a conservação e a utilização sustentável dos recursos
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naturais e materiais.
Art. 2° - O apoio de que trata esta lei tem por objetivos:

- estimular a implantação de feiras livres municipais e de outras
formas de comercialização direta entre agricultores familiares e
consumidores, observando-se os princípios da economia popular
solidária e do comércio justo;

II - estimular o processamento de alimentos e produtos em
agroindústrias familiares, visando à agregação de valor;

III - promover a melhoria da renda dos agricultores familiares;
IV - estimular a criação de alternativas de trabalho para moradores

de áreas rurais;
V - fortalecer a economia local por meio da geração de postos de

trabalhos e da comercialização de alimentos, produtos e insumos
provenientes do Município:

VI - estimular a oferta regular de alimentos e produtos saudáveis a
baixo custo:

VII - auxiliar no combate a carências nutricionais e na promoção da
segurança alimentar sustentável, em consonância com a Lei n°
15.982, de 19 de janeiro de 2006;

VIII - promover o trabalho familiar e a organização de associações e
cooperativas de agricultores familiares;

IX - criar instrumentos para ampliar a participação das mulheres nos
processos produtivos e de comercialização.

Art. 3° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
compete ao Estado:

- estimular a implantação de conselhos municipais voltados para a
promoção do desenvolvimento rural sustentável;

II - prestar auxílio técnico:
a) na elaboração e na implementação de Planos Municipais de

Desenvolvimento Rural - PMDR;
b) na elaboração de legislação municipal que disponha sobre a

criação e o funcionamento de feiras livres e de outras formas de
comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores;

III desenvolver atividades, projetos e obras para a implantação, a
melhoria e a administração de feiras livres municipais e de outras
formas de comercialização direta entre agricultores familiares e
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consumidores;
IV - promover a capacitação de agentes públicos municipais;
V - desenvolver diagnósticos sobre as características e

potencialidades do mercado consumidor de cada localidade:
VI - promover o cadastramento de agricultores familiares a serem

beneficiados pelos programas decorrentes desta lei:
VII - fornecer assistência técnica e treinamento para os agricultores

familiares nas atividades agrícolas, nos processos caseiros ou
artesanais de beneficiamento, transformação, embalagem e
comercialização de produtos, de forma a atender às demandas do
mercado consumidor local;

VIII - auxiliar no planejamento e na implantação da logística de
transporte dos produtos a serem comercializados;

IX - tornar disponível ou doar ao poder público municipal barracas,
equipamentos e instalações necessárias para a montagem e o
funcionamento de feiras livres e de outras formas de comercialização
direta entre agricultores familiares e consumidores;

X - estabelecer linhas especiais de crédito para agricultores
familiares ou suas organizações. a fim de possibilitar o investimento
na melhoria da estrutura de comercialização;

XI - promover campanhas de valorização e de divulgação de
alimentos e produtos provenientes de atividades de agricultores
familiares;

XII - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros
para o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados
para o apoio à comercialização direta entre agricultores familiares e
cnsu m idores;

XIII - promover encontros e outros eventos regionais e estaduais
para divulgação de produtos da agricultura familiar.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo,
serão atendidos prioritariamente Municípios com escassas condições
de desenvolvimento socioeconômico e que já tenham implantado
conselho municipal voltado para a promoção do desenvolvimento rural
sustentável.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
2.586/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.586/2005, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.586/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca 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

Aiuruoca imóvel com área de 4.000m 2 (quatro mil metros quadrados),
e benfeitorias, situado no lugar denominado Mamonal, naquele
Município, registrado sob o n° 5.998. no Livro n° 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se a
fins sociais, em benefício da comunidade local.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia. relatora - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.737/2005
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.737/2005, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas
o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno. na  forma do vencido
no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.737/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o imóvel

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

Bicas terreno com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados),
situado na Av. Ralph Grunewald, Bairro Retto Júnior, naquele
Município, registrado sob o n° R-1-182, a fls. 182 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bicas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
implantação de programa de esporte educacional.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

2.795/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.795/2005, de autoria do Deputado André
Quintão, que autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão parte do
imóvel de que trata a Lei n° 142, de 10 de novembro de 1936, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 °
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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 °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°2.795/2005
Autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão parte do imóvel de

que trata a Lei n° 142, de 10 de novembro de 1936, e dá outras
providências.

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

parte do imóvel, situado no Município de ltabira, de que trata a Lei n°
142, de 10 de novembro de 1936, correspondente a 2.310,95m2 (dois
mil trezentos e dez vírgula noventa e cinco metros quadrados), que
faz divisa com o prédio da Escola Estadual da Fazenda da Betânia,
registrado sob o n° 879, a f Is. 88 do Livro 2-9, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Itabira.

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

Art. 2 0 - Fica o Estado autorizado a receber a doação de que trata
esta lei.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

2.876/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.876/2005, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido
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
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do 1 °do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.876/2005

Dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá nova redação ao inciso 1 do
art. 2° da Lei n° 14.646, de 24 de junho de 2003, que dispõe sobre o
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - Fundhab.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n.° 11.398, de 6 de

janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado o disposto
na Lei Complementar n°91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2 0 - O Fundo Pró-Floresta tem por objetivo fomentar o
florestamento e o reflorestamento no Estado, com a finalidade de
suprir a cadeia produtiva do setor florestal, incrementar as
exportações de produtos de base florestal, minimizar o impacto da
exploração de formações vegetais nativas e complementar programas
de conservação da biodiversidade, em consonância com as Leis n
11.405, de 28 de janeiro de 1994, e 14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 1 ° - Os objetivos estabelecidos no "caput" serão realizados por
meio de financiamento:

- de empreendimentos dedicados à produção e à comercialização
de mudas florestais, madeira em toras ou lenha, carvão, látex, resinas,
óleos essenciais e outros produtos e subprodutos oriundos de plantios
florestais, destinados à utilização comercial, industrial ou doméstica:

II - de gastos necessários à adoção de medidas de controle ou
demais exigências ambientais previstas em lei relativas à atividade
econômica do setor.

§ 2° - O prazo para concessão de financiamento com recursos do
Fundo será de doze anos contados da data de publicação desta lei,
podendo ser prorrogado por quatro anos uma única vez, por ato do
Poder Executivo, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 3° - Podem ser beneficiários de operações de financiamento
com recursos do Fundo Pró-Floresta, observados os objetivos
estabelecidos no art. 2° desta lei:

- produtor rural integrado a empresa florestal, industrial ou
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agroindustrial instalada ou em processo de instalação no Estado, para
execução de investimentos relacionados com o contrato de
fornecimento de madeira reflorestada e subprodutos à empresa
contratante;

li - produtor rural, inclusive da agricultura familiar, vinculado a projeto
de cooperativa ou associação, ou independente, nos termos do
regulamento, permitida a adoção de sistemas agrossilvopastoris
integrados:

III - empresa de produção e comercialização de mudas florestais, de
serviços de florestamento e de reflorestamento;

IV - empresa florestal ou industrial consumidora de matéria-prima de
origem florestal que apresente projeto de implantação ou de manejo
de florestas.

Art. 4 0 - São recursos do Fundo Pró-Floresta:
- os de dotações consignadas no orçamento do Estado e os de

créditos adicionais:
II - os provenientes de operações de crédito interno e externo de que

o Estado seja mutuário e destinadas ao Pró-Floresta;
III - retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos

concedidos pelo Pró-Floresta;
IV - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades

temporárias;
V - os de outras origens, conforme disposto na Lei Orçamentária

Anual.
§ 1 ° O Fundo Pró-Floresta transferirá ao Tesouro Estadual

recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização
de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e
externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas
em regulamento.

§ 2 0 - O superávit financeiro do Fundo, apurado no término de cada
exercício, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua
utilização nos exercícios seguintes.

Art. 5 1 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação
contábeis, será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma
de financiamento reembolsável, nos termos do inciso III do art. 3° da
Lei Complementar n n 91, de 2006, observadas as disposições desta
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lei e de seu regulamento, sem prejuízo do disposto no § 1 0 d art. 4°e
no § 4 0 do art. 9° desta lei.

Art. 6° - Os financiamentos com recursos do Fundo Pró-Floresta
estão sujeitos às seguintes condições gerais:

- exigência de contrapartida de recursos do beneficiário de no
mínimo 20% (vinte por cento) do total dos investimentos relativos ao
valor do projeto;

II - prazo total de financiamento de até cento e sessenta e oito
meses, incluídos carência e amortização, conforme modalidade de
investimento;

III - encargos, na forma de:
a) reajuste do saldo devedor por índice de preços ou taxa financeira;
b) juros limitados a 12% (doze por cento) ao ano, aplicados ao saldo

devedor reajustado conforme dispõe a alínea "a";
IV - exigência de garantias reais ou fidejussórias, isolada ou

cumulativamente, a critério do agente financeiro.
§ 1 ° - Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do

índice de preços ou da taxa financeira a que se refere a alínea a" do
inciso lii do "caput".

§ 2 0 - São requisitos para a concessão de financiamento com
recursos do Fundo Pró-Floresta:

- conclusão favorável de análise do proponente e do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos, financeiros,
jurídicos e cadastrais:

II - comprovação de atendimento das exigências da legislação
ambiental, no que for aplicável.

§ 32 - O prazo de financiamento de que trata o inciso li do "caput"
poderá ser ampliado, a critério do grupo coordenador, no caso de
cultura florestal com previsão de tempo excepcionalmente longo para
c início do retorno do investimento, conforme o disposto no
regulamento desta lei.

Art. 7°-O regulamento do Fundo estabelecerá:
- parâmetros operacionais e complementares relativos às

condições gerais e aos requisitos estabelecidos no art. 60;

lI - outros requisitos e normas relativas aos processos de
enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento:

rA
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III - sanções e penalidades para os casos de inadimplemento técnico
e financeiro e de irregularidades praticadas pela empresa durante a
vigência do contrato de financiamento, sem prejuízo das
responsabilidades civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 8° - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, com as
atribuições definidas em regulamento, nos termos dos arts. 8 0, no que
couber, e 9°. inciso 1, da Lei Complementar n°91, de 2006.

Art. 9 0 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. -
BDMG - é o agente financeiro do Fundo Pró-Floresta, com as
atribuições definidas em regulamento, nos termos dos arts. 8 0, no que
couber, e 9 0, inciso III, da Lei Complementar n° 91, de 2006, e o
mandatário do Estado para contratar as operações de financiamento e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as
instâncias.

§ 1 ° - A remuneração do agente financeiro será de 3% (três por
cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que trata o inciso III, alínea
"b". do "caput" do art. 6°, ficando. também, autorizado a cobrar do
beneficiário taxa de abertura de crédito no valor de até 1% (um por
cento) do valor total do financiamento, bem como o ressarcimento de
despesas relativas a avaliação de garantias.

§ 2° - Fica o agente financeiro autorizado a:
- aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos

de cobrança, incluindo a inserção dos devedores e seus coobrigados
em órgãos de proteção ao crédito;

II - renegociar prazos e forma de pagamento de valores vincendos,
em conformidade com suas normas aplicáveis;

III - realizar acordos para recebimento de valores, podendo transigir
com relação a penalidades decorrentes de inadimplemento do
beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e
cálculo do saldo devedor, observadas suas normas internas de
recuperação de crédito e preservado o interesse público;

IV - receber bens em dação em pagamento para quitação de
financiamento concedido e promover sua alienação, nesse caso
podendo debitar dos valores resultantes das alienações a serem
transferidos ao Fundo os gastos incorridos pelo Banco na avaliação,
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transferência, administração e guarda dos referidos bens e as
despesas relativas a procedimentos judiciais. a título de ressarcimento
pelos referidos gastos.

§ 30 - o BDMG. observadas as normas legais aplicáveis e com
autorização prévia do grupo coordenador. poderá estabelecer
convênio ou contrato com instituição pública ou privada, bem como
com cooperativas e associações de produtores rurais devidamente
legalizadas para:

- a realização de estudos sobre a avaliação do desempenho do
Fundo e do impacto socioambiental dos projetos financiados, visando
ao seu aprimoramento;

II - a operacionalização dos financiamentos, no caso de beneficiário
previsto nos incisos 1 e li do "caput" do art. 3° desta lei, incluindo:

a) a assistência aos proponentes na elaboração de projetos que
pleiteiem financiamentos com recursos do Fundo:

b)a emissão de pareceres sobre a viabilidade dos projetos;
c) o acompanhamento dos projetos financiados.
§ 40 - Os custos decorrentes de convênio ou contrato a que se refere

o § 3° caberão integralmente ao Fundo, sem prejuízo do cronograma
de liberação dos financiamentos aprovados, na forma de
ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na forma de
pagamento direto à entidade conveniada ou contratada, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 10 - Ao final de cada exercício civil, o BDMG, ouvidas as
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda,
debitará ao Fundo os valores correspondentes a saldos de contrato de
financiamento vencidos e não recebidos, considerados irrecuperáveis
depois de esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou
judiciais cabíveis. ou os caracterizados nos termos do inciso II do § 3°
do art. 14 da Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000,
assim como quantias despendidas pelo Banco em decorrência de
procedimentos judiciais.

Art. 11 - O grupo coordenador do Fundo Pró-Floresta é formado por
um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
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III - Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
VI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.;
VII - Instituto Estadual de Florestas;
VIII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas;
IX - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais;
X - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais;
XI - Instituto Mineiro de Agropecuária.
Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo

coordenador serão estabelecidas em regulamento. observadas as
disposições aplicáveis da Lei Complementar n°91, de 2006.

Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e nos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei. estabelecendo
regras de transição para os pleitos de financiamentos protocolados no
BDMG e as operações já aprovadas até a data de publicação desta
lei.

Art. 14 - Ficam revogadas, a partir da data de publicação do
regulamento desta lei, e sem prejuízo das operações contratadas:

1- a Lei n° 11.398, de 6 de janeiro de 1994;
II - a Lei n°12.991, de 30 de julho de 1998;
III - a Lei n°14.079, de 5 de dezembro de 2001.
Parágrafo único - Permanecerão em vigor, até noventa dias após a

edição do regulamento desta lei, as normas específicas dos diplomas
infralegais relativos às leis mencionadas no "caput" deste artigo, para
uso restrito nas regras de transição a que se refere o art. 13 desta lei.

Art. 15 - O inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 14.646. de 24 de junho de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2°-( ... )
- do auxílio previsto na Lei n°11.259, de 28 de outubro de 1993, o

servidor ativo de que tratam o art. 4° da Lei n° 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, e o art. 5 0 da Resolução n°5.105, de 26 de setembro
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de 1991, e o servidor inativo da Secretaria da Assembléia
Legislativa;".

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.953/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.953/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar recursos adicionais
para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé, foi aprovado no 2
turno, na forma do Substitutivo n 9 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.953/2006
Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a

cobertura de despesas realizadas na implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar, no exercício

de 2006, recursos adicionais no valor de R$30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) para a cobertura de despesas realizadas na
implantação do complexo da Usina Hidrelétrica de lrapé, observado o
disposto no art. 1 'da Lei n°13.954, de 20 de julho de 2001.

Parágrafo único - A destinação de recursos de que trata o "caput"
confere ao Estado o direito à subscrição de debêntures não
conversíveis em ações, a serem emitidas pela Companhia Energética
de Minas Gerais - Cemig -, no valor correspondente aos recursos
destinados, sujeitas a resgate e correção conforme o disposto no art.
3°da Lei n°13.954, de 2001.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa
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Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.955/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.955/2006, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que dispõe sobre a realização de exame ocular denominado
"teste do reflexo vermelho" em recém-nascidos nas unidades
hospitalares do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.955/2006
Torna obrigatório o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - E obrigatória a realização do Teste do Reflexo Vermelho em

recém-nascidos no Estado.
§ 1 ° - O exame a que se refere o "caput" deste artigo será realizado

logo após o nascimento e antes da alta hospitalar.
§ 2 0 - Detectada alguma alteração no resultado do Teste do Reflexo

Vermelho, o recém-nascido será encaminhado ao oftalmologista para
a realização do exame de fundo de olho e tratamento adequado, se
for o caso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ricardo Duarte.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.330/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.33012006, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre o desenvolvimento de programas, projetos
e atividades visando a incentivar os criadores de gado bovino a
integrar o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem
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Bovina e Bubalina - Sisbov -, e dá outras providências, foi aprovado
no 2° turno, na forma do vencido no 1 0

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

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

PROJETO DE LEI N°3.330/2006
Dispõe sobre o incentivo à adesão dos criadores de gado bovino e

bubalino ao Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos - Sisbov.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O poder público desenvolverá programas, projetos e

atividades com a finalidade de apoiar e incentivar a adesão dos
criadores de gado bovino e bubalino ao Serviço de Rastreabilidade da
Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - Sisbov -, instituído pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 2° - Os programas, projetos e atividades a que se refere o art. 1
incluirão, entre outras, as seguintes ações:

- pesquisa e desenvolvimento de dispositivos internos e externos
de identificação e monitoramento individual de bovinos e bubalinos;

II - suporte técnico, metodológico e operacional:
III - instituição de linhas especiais de financiamento;
IV - realização de seminários, debates, palestras, audiências

públicas e outros eventos;
V - confecção de manuais e cartilhas;
VI - realização de campanhas institucionais.
Parágrafo único - No desenvolvimento dos dispositivos de que trata

o inciso 1 do "caput" deste artigo, dar-se-á prioridade àqueles que
conciliem as seguintes características:

- emprego de tecnologia avançada:
II - menor custo de produção, implantação e monitoramento;
III - preservação do bem-estar do animal no qual o dispositivo será

implantado.
Art. 3 0 - O poder público celebrará convênios ou parcerias com

Municípios, instituições de pesquisa, associações de criadores,
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sindicatos rurais e outras entidades, visando ao desenvolvimento e à
divulgação das ações de que trata esta lei.

Art. 40 - Os programas, projetos e atividades de que trata esta lei
serão desenvolvidos em conformidade com as normas expedidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento relativas ao
Sisbov.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Maria Olivia, relatora - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.33512006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.335/2006, de autoria do Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, que cria os cargos de Auditor e
de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa
os seus subsídios e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,
na formado vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1335/2006
Cria os cargos de Auditor e de Procurador do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 C - Ficam criados na estrutura do Tribunal de Contas:
- quatro cargos de Auditor;

II - quatro cargos de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.

Parágrafo único - A codificação e a identificação dos cargos de que
trata este artigo serão estabelecidas em resolução do Tribunal Pleno.

Art. 2 0 - O subsídio do Auditor do Tribunal de Contas é fixado em
R$21.005, 68 (vinte e um mil e cinco reais e sessenta e oito centavos)
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a partir de 1 'de janeiro de 2006.
Art. 30 - o subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas é fixado em R$21.005, 68 (vinte e um mil e cinco
reais e sessenta e oito centavos) a partir de 1 °de janeiro de 2006.

Art. 40 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Maria Tereza

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

3.373/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.373/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação a escola estadual de Roça Grande, 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.373/2006
Dá denominação a escola estadual de Roça Grande, situada no

Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria

Elizabeth Viana a escola estadual de Roça Grande, situada na Rua
São Paulo, sln°, no Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.453/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.453/2006, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública o Lar Esperança e Vida Mateus
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Loureiro Ticle - Larevida -, 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 '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°3.453/2006
Declara de utilidade pública o Lar Esperança e Vida Mateus

Loureiro Ticle - Larevida -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Lar Esperança e Vida

Mateus Loureiro Ticle - Larevida -, com sede no Município de Lavras.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.473/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.473/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação a escola estadual do Bairro Santinho, de
Ensino Fundamental e Médio, situada no Município de Ribeirão das
Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1473/2006
Dá denominação a escola estadual do Bairro Santinho, situada no

Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Nossa Senhora das

Neves a escola estadual situada na Rua Moacir Menezes, n° 1.795,
no Bairro Santinho, no Município de Ribeirão das Neves.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
3.49312006

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 3.493/2006, de autoria da Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62. XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.493/2006
Aprova, em 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 - Fica aprovada, em 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. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia. relatora - Maria Tereza

Lara.
Anexo

A Tabela referente ao Anexo (a que se refere o Art. 1 0 d
Resolução n°, de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 21.12.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.499/2006

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.499/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que denomina nascente situada no Parque Ecológico Doutor
Cezar Rodrigues Campos. no Bairro Conjunto Confisco. no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.499/2006
Dá denominação a nascente situada no Parque Ecológico Doutor

Cezar Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto Confisco. no Município
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Nascente do Confisco - Nascente da Paz

a nascente situada no Parque Ecológico Doutor Cezar Rodrigues
Campos. no Bairro Conjunto Confisco, no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.517/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.517/2006, de autoria do Deputado Roberto
Ramos, que declara de utilidade pública a entidade Grupo Criança em
Busca de uma Nova Vida, com sede no Município de Vespasiano, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.517/2006
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Criança em Busca de
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uma Nova Vida, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo

Criança em Busca de uma Nova Vida, com sede no Município de
Vespasiano.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.533/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.533/2006. de autoria do Deputado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Creche Helena Dipe da Silva,
com sede no Município de Muzambinho, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.533/2006
Declara de utilidade pública a Creche Helena Dipe da Silva, com

sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Helena Dipe da

Silva, situada na Avenida Afonso Pena, n° 679, no Município de
Mu zambi n ho.

Art 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas. relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.543/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.543/2006, de autoria do Deputado Laudelino

Augusto, que declara de utilidade pública o Grupo SOS Aids Itajubá,
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corri sede no Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.543/2006
Declara de utilidade pública o Grupo SOS Aids Itajubá, com sede no

Município de ltajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo SOS Aids

Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.545/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.54512006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação Machadense
de Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare -, com sede no Município
de Machado, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.545/2006
Declara de utilidade pública a Associação Machadense de

Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare -, com sede no Município de
Machado.

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

Machadense de Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare -, com sede

rÃ



no Município de Machado.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.573/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.573/2006, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Atletas de Contagem - Apac -. com  sede no Município de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°3.573/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Atletas

de Contagem - Apac -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Atletas de Contagem - Apac -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.578/2006

Comissão de Redação
- O Projeto de Lei n° 3.578/2006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos
Amigos do Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de
Carangola, 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

1
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do § 1 °	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°3.578/2006

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Amigos do
Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de Carangola.

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

dos Amigos do Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de
Carangola.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.582/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.582/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que altera a Lei n°9.365, de 11 de dezembro de 1986, que
declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de João Monlevade, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.582/2006
Dá nova redação ao art. 1 ° da Lei n° 9.365, de 11 de dezembro de

1986, que declara de utilidade pública o Conselho Central da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de João
Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1 0 da Lei n° 9.365, de 11 de dezembro de 1986,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação São
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Vicente de Paula-João Monlevade, com sede no Município de João
Monlevade.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.589/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.589/2006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Verbo Eterno -
AVE -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.589/2006
Declara de utilidade pública a Associação Verbo Eterno - AVE -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Verbo

Eterno - AVE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.592/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.592/2006, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Nossa Senhora das Graças - Afago -, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.592/2006
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro Nossa

Senhora das Graças - Afago -, com sede rio Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

do Bairro Nossa Senhora das Graças - Afago -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.599/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.599/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Antônio Belarmino
Gomes a escola estadual localizada no Município de Divinópolis, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.599/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Antônio Belarmino

Gomes a escola estadual situada na Rua Alberto Coimbra, 131,
Centro, Distrito de Santo Antônio dos Campos, no Município de
Divinópolis.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.616/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.616/2006, de autoria do Deputado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a entidade Pacto da União de
Lojas Maçônicas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, com sede
no Município de Monte Santo de Minas, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1616/2006
Declara de utilidade pública a entidade Pacto da União de Lojas

Maçônicas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, com sede no
Município de Monte Santo de Minas.

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

União de Lojas Maçônicas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo,
com sede no Município de Monte Santo de Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.617/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.617/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que declara de utilidade pública o Guaranésia Futebol Clube,
com sede no Município de Guaranésia, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.617/2006
Declara de utilidade pública o Guaranésia Futebol Clube, com sede

no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Guaranésia Futebol

Clube, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.618/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.618/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Esporte Clube Sul
Minas, com sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.618/2006
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Sul Minas, com sede

no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Sul

Minas, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.623/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.623/2006, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Renais
Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região, 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 °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°3.623/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Renais Crônicos e

Transplantados Renais de Varginha e Região, com sede no Município
de Varginha.

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

Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região, com sede
no Município de Varginha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara. relatora - Maria

C)l ívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.626/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.626/2006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.626/2006

Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.641/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.641/2006, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva
Coqueirense, com sede no Município de Coqueiral, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.641/2006
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Coqueirense,

com sede no Município de Coqueiral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva

Coqueirense, com sede no Município de Coqueiral.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.648/2006
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.648/2006, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Candeias - Aciscan -, com sede no
Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.648/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e de

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

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N

3.653/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n9 3.653/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Centro de
Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de
Centralina, 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 Q 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 9 3.653/2006
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Recuperação

de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de Centralina.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro de

Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de
Centralina.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

3.656/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n Q 3.656/2006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que institui o terceiro domingo do mês de julho como data
comemorativa no calendário turístico do Estado o Caminho da Luz,
rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tombos, Pedra
Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e
Alto Caparaó, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 9 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 9 3.656/2006
Institui o Dia do Caminho da Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica instituído o Dia do Caminho da Luz, alusivo à rota de

peregrinação que abrange os Municípios de Tombos, Pedra Dourada,
Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaô e Alto
Caparaó, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo do mês
de julho.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia. relatora - Maria Tereza

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

3.668/2006
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.668/2006, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública o Hospital Ester Faria de
Almeida - Hefa -, com sede no Município de Pedra Azul, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.668/2006
Declara de utilidade pública o Hospital Ester Faria de Almeida

Hefa -, com sede no Município de Pedra Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Ester Faria de

Almeida - Hefa -, com sede no Município de Pedra Azul.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.675/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n ° 3.675/2006, de autoria da Deputada Maria Olivia,
que declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Carmo da
Sociedade de São Vicente de Paulo de Luminárias, com sede no
Município de Luminárias, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.675/2006
Declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Carmo da

Sociedade de São Vicente de Paulo de Luminárias, com sede no
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Município de Luminárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do

Carmo da Sociedade de São Vicente de Paulo de Luminárias, com
sede no Município de Luminárias.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.679/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.679/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que declara de utilidade pública a Creche Maria João de Deus, com
sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.679/2006
Declara de utilidade pública a Creche Maria João de Deus, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Maria João de

Deus, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.686/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.686/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que declara de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao Idoso Lição
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de Vida, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.686/2006
Declara de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao Idoso Lição de

Vida, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao

Idoso Lição de Vida, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.694/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.694/2006, de autoria do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003, que institui
o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.694/2006
Altera a Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003, que institui o

Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 2°da Lei n°14.693, de 30 de julho de 2003, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0 - O ADE é adicional remuneratório, com valor determinado a

cada ano, nos termos desta lei, devido mensalmente ao servidor que
tenha ingressado no serviço público após a promulgação da Emenda
à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha feito a
opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos
estabelecidos nesta lei.

§ 1 ° - Fará jus ao ADE o servidor que houver concluído o período de
estágio probatório e obtiver resultado satisfatório na Avaliação de
Desempenho Individual - ADI - ou na Avaliação Especial de
Desempenho - AED.
§ 2 9- Para fins do disposto no § 1 ° deste artigo, considera-se

satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento) na
ADI ou na AED.

§ 30 - o servidor que obtiver resultado inferior a 70% (setenta por
cento) na ADI ou na AED ou que não for submetido às referidas
avaliações, nos termos da legislação vigente, não fará jus ao ADE no
exercício subseqüente, ressalvados os casos previstos no § 4 0 deste
artigo e no § 2°do art. 3° desta lei.

§ 40 - Fará jus ao ADE o servidor não submetido à ADI ou à AED ao
qual seja atribuída, por regra especifica da legislação vigente,
pontuação de setenta pontos no período de avaliação utilizado como
referência para fins de apuração do disposto no § 1 °	artigo.".

Art. 2°- Fica acrescentado à Lei n°14.693, de 2003,0 seguinte art.
2°-A:

"Art. 2°-A - Para cálculo do ADE, serão considerados:
- o resultado satisfatório obtido pelo servidor na ADI ou na AED;

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas
avaliações mencionadas no inciso 1;

III - o vencimento básico do servidor;
IV - o montante de recursos disponíveis e o montante de recursos

necessários para pagamento do ADE, nos termos do art. 30;
V - a obtenção de resultado satisfatório na execução física das

ações integrantes dos programas finalísticos do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - do órgão ou da entidade de
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exercício do servidor, conforme critérios estabelecidos em
regulamento.

§ 1 ° - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual
do vencimento básico do servidor, estabelecido conforme o número de
resultados satisfatórios por ele obtidos na ADI ou na AED, nos termos
do Anexo desta lei.

§ 2° - O valor do ADE a ser pago ao servidor será calculado da
seguinte forma:

- multiplica-se o valor máximo do ADE, de que trata o § 1 O, pelo
resultado obtido pelo servidor na ADI ou na AED, no ano de cálculo do
ADE;

II - multiplica-se o valor obtido nos termos do inciso 1 pela razão
entre o montante estimado de recursos disponíveis e o montante de
recursos necessários para pagamento do ADE, de que trata o art. 3°.

§ 3° - Para fins do disposto no inciso 1 do § 2 0 deste artigo,
considera-se o resultado do parecer conclusivo da AED.

§ 4 0 - Na hipótese de o órgão ou a entidade de exercício do servidor
não alcançar resultado satisfatório na execução das ações de que
trata o inciso V do "caput", o servidor perceberá apenas 60%
(sessenta por cento) do valor do ADE calculado na forma do § 2°
deste artigo.

§ 5° - Para fins do disposto no inciso V do "caput" deste artigo.
considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta
por cento) na execução física de. no mínimo, 90% (noventa por cento)
das ações integrantes dos programas finalísticos do PPAG do órgão
ou da entidade de exercício do servidor.

§ 6 1 - Na superveniência de fatores externos que impossibilitem a
efetivação das ações de programa finalístico do PPAG, consideram-
se, para fins de determinação do valor do ADE, as ações do programa
como 100% (cem por cento) concluídas, desde que o órgão ou a
entidade tenha realizado as medidas cabíveis para a efetivação das
ações.

§ 70 - A apuração dos requisitos estabelecidos nos incisos 1, II e V
do "caput" deste artigo, bem como da conclusão do período de estágio
probatório, será feita em dezembro de cada ano, para o cálculo do
ADE do ano subseqüente.".
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Art. 3°- Os § 1 °e 4 0 do art. 3 1 da Lei n°14.693, de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-( ... )
§ 1 ° - O montante de recursos necessários para o pagamento

integral do ADE será calculado antes da definição da distribuição de
recursos da política remuneratória do Estado.

(...)
§ 4 1 - Na ausência de recursos adicionais ao montante utilizado para

pagamento do ADE no exercício anterior, nos termos da política
remuneratória do Estado, o valor do ADE pago a cada servidor poderá
ser inferior ao pago no ano anterior.".

Art. 4° - O art. 5 0 da Lei n°14.693, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5 1> - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria
ou às pensões, o ADE será calculado pela média aritmética das
últimas sessenta parcelas do adicional, percebidas anteriormente à
aposentadoria ou à instituição da pensão, e somente será devido se
percebido pelo prazo mínimo estabelecido no parágrafo único do art.
7 0 da Lei Complementar n°64, de 25 de março de 2002.".

Art. 5 0 - Fica acrescentado ao art. 6 0 da Lei n° 14.693, de 2003, o
seguinte § 1 °, passando seu parágrafo único a vigorar como § 20:

"Art. 6° - ( ... )
§ 1 0 - Ao manifestar a opção de que trata o 'caput' deste artigo, o

servidor fará jus ao ADE a partir do exercício subseqüente, observado
o disposto nesta lei e em seu regulamento.".

Art. 60 - Fica acrescentado à Lei n° 14.693. de 2003, o Anexo
constante no Anexo desta lei.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ricardo Duarte.

Anexo
(a que se refere o art. 60 da Lei n . de de de 2006)

Anexo
* A tabela referente ao Anexo (a que se refere o § 1 0 d art. 2 9-A da

Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003) - Porcentagem para cálculo do



valor máximo do ADE foi publicada no "Diário do Legislativo" de
21.12.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.695/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.695/2006, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 15.470. de 13 de janeiro de 2005, que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas 1 a 4 ao vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°3.695/2006
Dispõe sobre a percepção dos proventos dos servidores inativos do

extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
transformado em autarquia nos termos da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo do

extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
transformado em autarquia nos termos da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, nominalmente identificados em resolução do
Secretário de Estado de Governo e do Diretor-Geral da Imprensa
Oficial serão posicionados. por meio de decreto, na estrutura das
carreiras de que trata o inciso III do art. 3°da Lei n°15.470, de 13 de
janeiro de 2005, observada a correlação constante no Anexo desta lei,
apenas para fins de percepção dos proventos de aposentadoria.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir da data de publicação desta lei.

Art. 2° - A vedação de ingresso de que trata o art. 11 da Lei n°
15.470, de 13 de janeiro de 2005, com a redação dada pela Lei n°
15.961, de 30 de dezembro de 2005. não se aplica aos cargos a que
se refere o art. 58 da Lei n° 16.192, de 23 junho de 2006.
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Art. 3°- O §10 do art. 30 da Lei 14.185, de 31 de janeiro de 2002.
que dispõe sobre o processo de produção do Queijo de Minas
Artesanal, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-( ... )
§ 1 °O cadastramento no IMA para os fins deste artigo será feito em

escritório local do órgão, individualmente ou por meio de entidade
representativa, mediante a apresentação de carta-compromisso. com
firma reconhecida, em que o produtor assuma a responsabilidade pela
qualidade dos queijos produzidos, e de laudo técnico-sanitário da
queijaria, preenchido e assinado por médico veterinário.".

Art. 4°- Para a aplicação do disposto no art. 1 0 d Lei n°14.683, de
30 de julho de 2003, será considerado atendido o requisito de
exercício de cinco anos no maior cargo de provimento em comissão
para o servidor em exercício de cargo em comissão em 29 de
fevereiro de 2004 por pelo menos dois anos continuados e que dele
tenha sido afastado, até a data de publicação desta lei, em
decorrência de doença grave, ensejadora de aposentadoria.

Art. 5°- Ficam revogados os arts. 23 e 24 da Lei n°15.961, de 30 de
dezembro de 2005.

Art. 6° - Fica revogada a Lei n° 13.724, de 20 de outubro de 2000,
que regulamenta o § 2 0 do art. 66 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do art. 2 0 a 23 de junho de 2006.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
Anexo

A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 0 da Lei n°,
de de de 2006) - Correlação de Cargos da Autarquia - Imprensa
Oficial, para fins de equivalência de proventos dos servidores inativos
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.12.2006.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.696/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.696/2006, de autoria do Deputado Gustavo
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Corrêa, que declara de utilidade pública a entidade Projeto ACL, com
sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.696/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto ACL, com sede no

Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto ACL,

com sede no Município de Alfenas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.702/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.702/2006, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Veredinha -
Adecave -, com sede no Município de Veredinha, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.702/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da

Criança e do Adolescente de Veredinha - Adecave -, com sede no
Município de Veredinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Veredinha -
Adecave -, com sede no Município de Veredinha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.705/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.705/2006, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Sociedade Solidária -
SOL -, com sede no Município de Divinópolis, 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 °	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°3.705/2006
Declara de utilidade pública a entidade Sociedade Solidária - SOL -,

com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Sociedade

Solidária - SOL -, com sede no Município de Divinápolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.706/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.706/2006, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a entidade Abrigo ao Idoso
Sol Nascente de Iturama, com sede no Município de Iturama, 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 °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°3.706/2006
Declara de utilidade pública a entidade Abrigo ao Idoso Sol

Nascente de Iturama, com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Abrigo ao

Idoso Sol Nascente de Iturama, com sede no Município de Iturama.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.707/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.707/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Frei Pio Bars,
com sede no Município de Buritis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.707/2006
Declara de utilidade pública a Associação Frei Pio Bars, com sede

no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Frei Pio

Bars, com sede no Município de Buritis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardc
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Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.709/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.709/2006, de autoria do Deputado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Alvinegrense Futebol
Clube, com sede no Município de Vespasiano, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.709/2006
Declara de utilidade pública o Alvinegrense Futebol Clube, com sede

no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Alvinegrense Futebol

Clube, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.710/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.71012006, de autoria do Deputado Jayro

Lessa, que declara de utilidade pública a Sociedade Civil GV sem
Fome, com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.710/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil GV sem Fome, com
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sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Civil GV

sem Fome, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.714/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.71412006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Semeando, com sede no Município de Vespasiano, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 "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°3.714/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Semeando,

com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Semeando, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.72812006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.728/2006, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a entidade Projeto Social
Guarda Mirim, com sede no Município de Mário Campos, foi aprovado
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em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.728/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Guarda Mirim,

com sede no Município de Mário Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social

Guarda Mirim, com sede no Município de Mário Campos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.732/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.732/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que altera o art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a
5 ao vencido no 1 <>turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.732/2006
Altera os arts. 7 0, 12, 29, 32. 32-E e 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, e
os arts. 6 0 e 7 0 da Lei n° 15.757, de 4 de outubro de 2005, que
autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS a aquisição de
automóvel para a utilização por pessoa portadora de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda ou autista.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 ° - O art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso XXV e §16:

"Art.7°-( ... )
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor novo com

até 127 HP de potência bruta (SAE), destinado a motorista portador
de deficiência físico-motora cuja habilitação seja restrita a veículo
especialmente equipado, ainda que apenas com direção hidráulica ou
câmbio automático, de série ou não.

§ 16 - Na hipótese do inciso XXV do "caput" deste artigo:
- a não-incidência está condicionada a que:

a) o benefício correspondente seja transferido ao adquirente do
veículo, mediante redução no seu preço;

b) o adquirente do veículo não tenha débitos para com a Fazenda
Pública Estadual;

c) o adquirente do veículo obtenha reconhecimento prévio junto à
repartição fazendária, observadas a forma e as condições previstas
em regulamento;

II - o adquirente deverá recolher o imposto com os acréscimos
legais, a contar da data de aquisição constante do documento fiscal
de venda, na hipótese de transmissão do veículo, a qualquer título,
dentro do prazo de dois anos contados da data de aquisição, a pessoa
que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal;

III - ressalvados os casos excepcionais em que ocorra a destruição
completa do veículo ou seu desaparecimento, o benefício somente
poderá ser utilizado uma vez no período de dois anos contados da
data de aquisição.".

Art. 2 0 - O § 30 do art. 12 da Lei n°6.763, de 1975, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XX 111:

"Art. 12- (...)

XX 111 - embalagens em geral.".
Art. 3°- As alíneas "b.1", "b.2", "c.1", "c.2" e "d" do item 4 do § 5 o do

art. 29 e o § 1°do art. 32 da Lei n°6.763, de 1975, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 29 - ( ... )



1 M

4) (...)
b-( ... )
b.1 - no período entre 1 9 de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2010:
(...)
b.2 - a partir de 1 de janeiro de 2011, por qualquer estabelecimento;
c-( ... )
c.1 - no período entre 1 9 de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2010:
(...)
c.2 - a partir de l de janeiro de 2011, em qualquer hipótese;
d - a entrada, a partir de 1 Q de janeiro de 2011, de bem destinado a

uso ou consumo do estabelecimento.

Art. 32 - (...)
§ 1°- De 1 °de novembro de 1996 a 31 de dezembro de 2010, ouso

ou o consumo, no estabelecimento, de mercadoria por ele produzida
ou adquirida para industrialização ou comercialização determinará o
estorno do crédito a ela relativo.".

Art. 4°- O art. 32-E da Lei n°6.763, de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e
nas condições previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte
signatário de protocolo firmado com o Estado que promova operação
de saída contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do
"telemarketing" sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição
aos créditos do imposto decorrentes de entrada de mercadorias ou
bens ou de utilização de serviços.".

Art. 5 0 - O art. 225 da Lei n° 6.763. de 1975, fica acrescido dos
seguintes § 1 °a 6°:

"Art. 225 - ( ... )
§ 1 ° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia

Legislativa expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico, nos termos do "caput"



1$48

deste artigo.
§ 2 0 - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados

da data do recebimento do expediente de que trata o § 1 °, deverá
ratificar, por meio de resolução, a medida adotada.

§ 3° - A forma, o prazo e as condições para implementação da
medida para contribuinte do setor sobre o qual ela incida serão
definidos em regulamento, podendo a data da concessão retroagir à
da situação que lhe tiver dado causa.

§ 4 0 - Decorrido o prazo previsto no § 2° deste artigo sem a
ratificação legislativa, a medida adotada permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 5° - A medida adotada perderá sua eficácia:
- cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado

causa;
II - com sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que

não poderá ser adotada nova medida, ainda que permaneça a
situação que a tenha motivado;

III - por sua cassação, para setor econômico ou para contribuinte,
mediante ato da Secretaria de Estado de Fazenda, quando se mostrar
prejudicial aos interesses da Fazenda Pública.

§ 6 0 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos
contribuintes sobre os quais elas incidiram, na forma deste artigo.".

Art. 6°- Os arts. 6°e 7°da Lei n°15.757, de 4 de outubro de 2005,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6 0 - O benefício de que trata esta lei somente poderá ser
utilizado uma vez no período de dois anos contados da data da
aquisição do veículo.

Art. 7'- A alienação de veículo adquirido nos termos desta lei antes
de dois anos contados da data de sua aquisição a pessoa que não
satisfaça as condições estabelecidas nesta lei acarretará o pagamento
pelo alienante do tributo dispensado.".

Art. 7 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do disposto no art. 5° a 7 de agosto de 2006.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.734/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.734/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$5.797.351,69 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.734/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$5.797.351,69 (cinco
milhões setecentos e noventa e sete mil trezentos e cinqüenta e um
reais e sessenta e nove centavos), para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais no valor de
R$5.470.000.00 (cinco milhões quatrocentos e setenta mil reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$205.000,00 (duzentos
e cinco mil reais):

III - despesas com investimentos, no valor de F1$122.351,69 (cento e
vinte e dois mil trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e nove
centavos).

Art. 2 0 - Para atender ao disposto no art. 1 O, serão utilizados
recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas, no
valor de R$327.351 .69 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e
cinqüenta e um reais e sessenta e nove centavos);

II - excesso de arrecadação das receitas de contribuições sociais
para o Fundo Financeiro de Previdência, no valor de R$5.470.000,00
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(cinco milhões quatrocentos e setenta mil reais).
Art. 30 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169

da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.747/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.74712006, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Sociedade Comunitária
Nossa Senhora da Piedade, com sede no Município de Sarzedo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.747/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Comunitária Nossa

Senhora da Piedade, com sede no Município de Sarzedo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Comunitária

Nossa Senhora da Piedade. com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.749/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.749/2006, de autoria do Deputado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
à Pessoa Deficiente, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.749/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Pessoa

Deficiente, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência à Pessoa Deficiente, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.750/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.750/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que declara de utilidade pública a entidade Grupo
Beneficente Elshadai - GBE -, com sede no Município de Mariana, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.750/2006
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Beneficente Elshadai -

GBE -, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo

Beneficente Elshadai - GBE -, com sede no Município de Mariana.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.751/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.751/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que declara de utilidade pública a Organização Não
Governamental Novos Tempos, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.751/2006
Declara de utilidade pública a entidade Novos Tempos - NT -, com

sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Novos

Tempos - NT -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte. relator - Vanessa

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

3.753/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.75312006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro da Ponte Nova, com sede no Município de
Camanducaia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.753/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
da Ponte Nova, com sede no Município de Camanducaia.

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

Moradores do Bairro da Ponte Nova, com sede no Município de
Camanducaia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.755/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.755/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a entidade
Central de Ação Social Avançada - Casa -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.755/2006
Declara de utilidade pública a entidade Central de Ação Social

Avançada - Casa -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Central de

Ação Social Avançada - Casa -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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3.756/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.756/2006, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação do Movimento
Organizado das Lideranças de Contagem e de Minas Gerais -
Amolconemg -, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3756/2006
Declara de utilidade pública a Associação do Movimento Organizado

das Lideranças de Contagem e de Minas Gerais - Amolconemg -, com
sede no Município de Contagem.

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

Movimento Organizado das Lideranças de Contagem e de Minas
Gerais - Amolconemg -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.765/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.765/2006. de autoria da Deputada Elisa Costa,
que altera a Lei n° 9.956, de 3 de outubro de 1989, que declara de
utilidade pública a Creche Ninho, com sede na Cidade de Teófilo
Otoni, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°3.765/2006
Dá nova redação ao art. 1 ° da Lei n° 9.956, de 3 de outubro de

1989, que declara de utilidade pública a Creche Ninho, com sede na
Cidade de Teófilo Otôni.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 1 °da Lei n°9.956, de 3 de outubro de 1989, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade O Ninho -

Centro de Acolhimento e Defesa da Criança e Adolescente, com sede
no Município de Teófilo Otôni.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.770/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.770/2006, de autoria do Deputado Antônio
Genaro. que declara de utilidade pública a entidade Centro Infantil
Manaim, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.770/2006
Declara de utilidade pública a entidade Centro Infantil Manaim, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro Infantil

Manaim, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Ricardo Duarte, relator -Vanessa

Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.771/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.771/2006, de autoria do Deputado lrani

Barbosa. que declara de utilidade pública a entidade Núcleo
Assistencial para Valorização da Vida - Navavi -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.771/2006
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Assistencial para

Valorização da Vida - Navavi -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Assistencial para Valorização da Vida - Navavi -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa. Presidente - Ricardo Duarte. relator - Vanessa

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

3.772/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 0 1772/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação do Projeto Vem Ser de
Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.772/2006

Declara de utilidade pública a Associação do Projeto Vem Ser de
Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Vem Ser de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.774/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.774/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que declara de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide, com sede no
Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.774/2006
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/12/2006, as seguintes

comunicações:
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Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.
Emane Antunes Pereira, ocorrido em 16/12/2006, em Montes Claros.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr.
Waidemiro Teixeira, ocorrido em 13/12/2006, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.296, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 0 - Fica aprovada, em 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro

de 2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da
Resolução n° 5.296, de 21 de dezembro de 2006) foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 22.12.2006. No "Diário do Legislativo" do dia
23.12.2006, foi publicada Errata deste anexo.

ATAS
ATA DA 982 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 20/12/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Bilac Pinto
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase

(Expediente): Ata - 2? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n 2 3.816/2006 - Requerimentos ns 7.141
a 7.148/2006 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de
Saúde - 2 Parte (Ordem do Dia): VI Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão
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e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de
Lei Complementar flQ 93/2006 e dos Projetos de Lei n 2s 1.297/2003,
2.086, 2.493 e 2.595/2005, 2.919, 2.953, 3.027, 3.330, 3.335, 3.467,
3.477, 3.644, 3.695 e 3.73412006; aprovação - 21 Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n
3.645/2006; votação da Emenda n2 861; discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Domingos Sávio; questões de ordem; rejeição;
verificação de votação; número insuficiente para votação; anulação da
votação; questão de ordem: existência de quórum para votação:
renovação da votação da Emenda n 1 861; rejeição; votação da
Emenda ng 874: discurso do Deputado Edson Rezende; rejeição:
verificação de votação; ratificação da rejeição - Requerimento do
Deputado Ricardo Duarte: deferimento; discurso do Deputado
Laudelino Augusto - Requerimento do Deputado Dilzon Meio;
deferimento; discurso do Deputado Doutor Ronaldo - Questões de
ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final : Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n2s 651/2003. 2.087/2005. 3.436, 3.732, 3.796 e
3.64512006 - 3 Parte - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - 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 - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - 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
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Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 1 4h8min, a lista de

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

1 Parte
1 11 Fase (Expediente)

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

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

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N Q 3.816/2006
Dispõe sobre a proibição da permanência de pessoas nos veículos

automotores e em motocicletas durante o abastecimento nos postos
de combustíveis do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica proibida a permanência de pessoas dentro dos veículos

e em motocicletas durante o abastecimento nos postos de
combustíveis do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Durante a realização do abastecimento, o
motorista e os demais passageiros deverão permanecer a no mínimo
3m (três metros) de distância dos veículos que estiverem sendo
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abastecidos.
Art. 2 - Os proprietários dos postos de serviço de abastecimento de

combustíveis do Estado de Minas Gerais deverão afixar placas
educativas nos estabelecimentos informando a proibição a que se
refere o art. 1 9 desta lei.

Art. 3 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os
infratores às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
li - multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proibição da permanência de pessoas dentro dos

veículos e em motocicletas durante o abastecimento nos postos de
combustíveis se faz necessária visando garantir a segurança e a
tranqüilidade da população. Durante o abastecimento, veículos
automotores e motocicletas emanam gases que possuem alto
potencial explosivo, assim como os outros líqüidos inflamáveis, que
em contato com uma fonte de ignição podem vir a causar acidentes.

A imprensa tem veiculado notícias sobre o assunto, devido às
constantes ocorrências de acidentes, que infelizmente têm causado
várias mortes, fato que preocupa cidadãos, autoridades, proprietários
de postos e funcionários.

Conto com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança

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

REQUERIMENTOS
NQ 7.141/2006, da Comissão de Meio Ambiente. em que solicita seja

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com
vistas a que seja realizada auditoria plena nas contas da Copasa-MG.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

NQ 7.142/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja



formulado voto de congratulações com a comunidade de Várzea da
Palma pelo transcurso do 53 11 aniversário de emancipação política-
administrativa desse Município. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Arlen Santiago. Anexe-se
ao Requerimento n° 7.042/2006 nos termos do § 2 9 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N2 7.143/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Carlos
Chagas pelo transcurso do 68 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N 9 7.144/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Virgem da
Lapa pelo transcurso do 58 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N 9 7.145/2006, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja
informado se há algum projeto de pavimentação para o trecho da BR-
259 situado entre os Municípios de Gonzaga e Divinolândia de Minas
e se o referido trecho é uma rodovia estadual. (- A Mesa da
Assembléia.)

N9 7.146/2006, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com
vistas a que seja realizada auditoria plena nas contas da Codemig.

N2 7.14712006, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com
vistas a que seja realizada auditoria plena nas contas da Cemig. (-
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

N9 7.148/2006, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a diretoria da Rede Minas
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, na pessoa de seu
Presidente Sr. Antônio Achiles Alves da Silva, pelo recebimento do
prêmio Aberj-2006.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de
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Saúde.
2? Parte (Ordem do Dia)

1? Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 22 Parte da reunião, com a 1? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n 9 9, o Requerimento n
7.148/2006. da Comissão de Transporte. 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
Transporte - aprovação, na 17? Reunião Ordinária, em 19/12/2006, do
Projeto de Lei n° 3.680/2006, do Deputado Paulo Piau, e dos
Requerimentos ns 7.050/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
7.068/2006. do Deputado Gustavo Corrêa; de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 11 Reunião Extraordinária, em 19/1212006, do Projeto
de Lei n 2 3.047/2006. do Deputado Dilzon Melo; de Meio Ambiente -
aprovação, na 322 Reunião Ordinária, em 20/1212006, dos Projetos de
Lei ns 2.987/2006, da Deputada Maria Olivia, 3.685/2006, do
Deputado Paulo Piau, e do Requerimento nQ 7.105/2006, do Deputado
Laudelino Augusto; e de Saúde - aprovação, na 29? Reunião
Ordinária, em 20/12/2006, dos Projetos de Lei ns 3.68212006, do
Deputado Paulo Piau, 3.762/2006. do Governador do Estado,
3.766/2006, do Deputado Miguel Martini, 3.715/2006, do Deputado
André Quintão, e dos Requerimentos ns 7.058 e 7.05912006. da
Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Complementar n2 9312006, que altera a Lei Complementar n 83, de
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28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - AGE - e dá outras providências; e dos Projetos de Lei n9s
1.297/2003, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Serviço
Social nas escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas
Gerais; 2.086/2005, que dispõe sobre a proteção da saúde dos
consumidores nos estabelecimentos comerciais que menciona e dá
outras providências; 2.493/2005, que cria o Programa Agenda 21 do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 2.595/2005, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Frutal o
imóvel que especifica: 2.919/2006, que dispõe sobre o exercício da
autoridade metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de
produtos e serviços; institui Prêmio por Produtividade em Metrologia
Legal e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - aos servidores do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG -
e dá outras providências; 2.953/2006, que autoriza o Poder Executivo
a destinar recursos adicionais para a implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé: 3.027/2006, que dispõe que os estabelecimentos
comerciais que compram materiais de metal usados para revenda
ficam obrigados a manter cadastro com dados pessoais e endereço
completo das pessoas físicas ou jurídicas das quais foram efetuadas
as compras; 3.330/2006, que dispõe sobre o desenvolvimento de
programas, projetos e atividades visando a incentivar os criadores de
gado bovino a integrar o Sistema Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e Bubalina - Sisbov -, e dá outras
providências; 3.335/2006, que cria os cargos de Auditor e de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os
seus subsídios e dá outras providências; 3.467/2006. que fixa o
efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
3.477/2006, que contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências; 3.644/2006, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
2004-2007, exercício de 2007, e dá outras providências; 3.695/2006,
que altera a Lei n 2 15.470, de 13/1/2005, que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Gestão. Planejamento, Tesouraria e Auditoria
e Político-Institucionais: 3.734/2006. que altera a destinação prevista
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para o imóvel doado ao Município de Senhora dos Remédios nos
termos da Lei n2 16.311, de 718/2006, e revoga o parágrafo único de
seu art. 1 9 e o art. 2 (A sanção.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V3 Fase, a

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

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

reunião a Mensagem n 2 661/2006, indicando nomes para o Conselho
Estadual de Educação, e os Projetos de Lei ns 651 e 1.297/2003,
2.493, 2.086, 2.087 e 2.595/2005, e 2.919, 2.953, 3.027, 3.436, 3.644,
3.732, 3.734 e 3.796/2006, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Projeto de Lei n 11 3.645/2006, do Governador do Estado, que estima
as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2007. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas ns 30, 31, 32 a 34, 36, 37, 45, 46, 47, 57. 60 a 65, 75 a 77.
80 a83, 86,87,89,90 a 94,96,97 a 100, 101 a 105, 107 a 109. 110,
111, 138, 145. 149 a 153, 156, 157, 158 a 160, 161 a 164, 179 a 182,
183 a 185, 186, 187, 188 a 190, 191 a 193, 195, 196, 197 a 199. 200 a
203, 205 a 219, 221, 222 a 225, 227, 229 a 231, 232 a 237, 258 a 263,
264, 282, 300, 302 a 305, 306 a 309, 310 a 313, 314 a 320, 321 a 323,
324, 325 a 330, 339, 340, 341 a 353, 355 a 366, 368, 369 a 371, 372 a
374, 375 a 397, 398 a 400, 401, 402, 403 a 406, 408 a 418, 420, 421,
422 a 426, 427, 428, 429 a 432, 433 a 436, 437, 438 a 441, 449, 450,
451 a 462, 472 a 499, 503 a 510, 511 a 516, 517 a 519, 521, 522 a
525, 707 a 709, 725, 726, 728 a 730, 731 a 733. 734, 735, 737. 738,
740, 742, 759 a 765, 766 a 768, 769, 770, 790 a 794, 831 a 836, 837,
838, 841 a 845, 878 a 880. 881 a 883, 886, 887. 891, 894, 895. 898.
900, 901, 903 e 904; 906 a 993: e as Subemendas ns 1 às Emendas
n9s 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839,
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840, 884, 885, 888, 889, 890, 892. 893, 899 e 902; e pela rejeição das
Emendas ns 1 a 27, 29, 35, 38 a 44, 48 a 54, 58, 59. 66 a 74, 78, 79,
84, 85, 95, 112, 113. 116 a 137. 139 a 144, 146, 148, 154. 155, 165 a
178, 204, 220, 226. 238 a 257, 265, 267 a 281, 283 a 299. 301, 331 a
338, 407, 442 a 448. 463 a 471, 500 a 502, 526 a 706, 710 a 724, 727,
736, 739, 741. 743a758,771 a789, 795a830, 846a871, 873a877,
896, 897 e 905. Com a aprovação das respectivas Subemendas ns 1,
ficam prejudicadas as Emendas flS 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228,
354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892, 893 e 902.
Votação da Emenda n 9 861. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, serei breve, tendo em vista que todos os
parlamentares possuem compromissos e muitos ainda não
almoçaram.

Não poderia deixar de fazer, pelo menos, um contraponto. Quando
nós, da Comissão de Segurança Pública, estivemos na cidade de
ltaúna para realizar audiência pública com o objetivo de discutir as
denúncias que envolvem a Apac dessa cidade, chamada de Apac
Mãe, detectamos alguns problemas que devem ser observados. Pelo
menos nesta Casa temos respeito ao direito do contraponto e ao
exercício pleno da democracia. Na audiência pública, o Juiz da
comarca local, conhecido como Dr. Paulo, não permitiu sequer o
contraponto referente à Apac de ltaúna, que é modelo.

Sr. Presidente, deixo aqui algumas considerações sobre esse
assunto, já que estamos aqui encaminhando uma emenda que diz
respeito à Apac. Realmente, tenho de concordar com a maioria dos
aspectos citados pelo ilustre companheiro Deputado Durval Angelo,
mas há que fazer algumas ressalvas, para que outras Apacs não
sejam instaladas no interior e incorram nos mesmos erros praticados
principalmente em razão da complacência, do excesso de amor e da
falta de disciplina por parte do Juiz de ltaúna, que se encontra há mais
de 20 anos nessa comarca.

O preso em regime semi-aberto não é adequado ao regime da Apac
porque não há tempo para que ele absorva esse método. Essa
observação não foi feita por este Deputado, mas pelo Desembargador
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Joaquim Alves de Andrade, que esteve aqui numa audiência pública.
Aliás, ele foi muito mais respeitoso para com o Poder Legislativo do
que o Juiz, na época da realização de duas audiências públicas, uma
em ltaúna e outra aqui. Portanto, preso que vai para a Apac não pode
ser do regime semi-aberto, mas do fechado.

Há necessidade de adequarmos melhor a fiscalização de entrada e
saída de presos e de entrada de materiais dentro das próprias Apacs.
Por ocasião da audiência pública, presidida pelo Deputado Zé Maia,
ficou constatado que a vigilância de monitores voluntários da
comunidade ainda precisa, e muito, ser aperfeiçoada. Sr. Presidente,
é necessária a participação também de agentes públicos, revezando-
se na vigilância de acordo com o método da Apac.

Outro tópico seria o rodízio dos Promotores e dos Juízes envolvidos
na execução da pena, já que o Dr. Paulo, que lá se encontrava há 20
anos, tratava os presos como se fossem seus filhos: aliás concedia
regalias que comprometem o método Apac. Portanto, apresento as
criticas nesta tribuna apenas para buscar o aperfeiçoamento do
método, e não para ser contrário a ele.

Nessa complacência e benevolência, por meio de autorização
judicial, dois presos tiveram permissão de ficar uma semana fora na
tentativa de conseguir um emprego. Na ocasião, um deles estuprou
uma senhora na casa dela, durante quatro horas; o outro matou a
facadas a companheira. Foram dois crimes bárbaros praticados por
presos. Pasmem. senhores e senhoras! O mandado de prisão
preventiva só foi expedido após 45 dias, dado como fuga dos presos.
As Polícias Militar e Civil não eram avisadas sobre as fugas. Logo,
esses tópicos precisam ser corrigidos.

Realizamos uma audiência pública naquela cidade e outra na
Assembléia. O pior é que, além de tentar exercer o nosso papel na
Comissão de Segurança Pública, fiscalizando os atos do Ministério
Público e do Judiciário, e na execução da pena, que é cabível - aliás,
não podemos abrir mão dela -, cada vez mais, temos sido
apedrejados, principalmente pelos grandes veículos de comunicação
de massa. Aliás, ao longo do tempo, o Parlamento vem abrindo mão
das suas funções.

Portanto, Sr. Presidente, apresento essas considerações para haver



contraponto e o método Apac realmente ser aperfeiçoado.
Por último, restou ainda o Dr. Paulo dizer, numa audiência pública,

que a Assembléia foi bisbilhotar a Apac de ltaúna. Além disso, que
aqui havia presídios, como a Furtos e Roubos, e esta Casa deveria
estar preocupada com eles. Mal sabia ele que a Comissão de
Segurança Pública da Assembléia já havia feito duas visitas "in loco"
na Furtos e Roubos e na Divisão de Tóxicos. E necessário fazer esse
contraponto para que os demais parlamentares entendam que o
método Apac é bom, sim. Realmente deve prosseguir. Entretanto,
carece principalmente de rodízios nas comarcas quando envolve o
Juiz e o Promotor que cuidam da execução da pena. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, gostaria de retornar especificamente à emenda do
Deputado Durval Angelo, em cujo mérito, por sinal, há a absoluta
compreensão por parte deste relator de se tratar de algo
extremamente valioso. E preciso que estejamos comprometidos com o
fortalecimento do método da Apac.

Inicialmente, deixo aqui o meu testemunho. Por meio de várias
unidades que já visitei, constatei que, de fato, atualmente é o que há
de mais eficiente para a recuperação do cidadão que tem uma divida
para com a sociedade. Naturalmente ele precisa pagá-la e cumprir a
sua pena. E importante saber separar os que, de fato, podem cumprir
a sua pena num regime do nível da Apac e, portanto, serem
ressocializados rapidamente, com profissão e condição de trabalho,
daqueles que, pelas razões mais diversas, precisam de regime
disciplinar mais rigoroso, absolutamente fechado. Isso é naturalmente
indiscutível. O que não se pode é fechar os olhos para a realidade.
Precisamos modernizar o sistema penitenciário e, mais do que isso,
investir nele para que ofereça à sociedade a segurança de saber que
aqueles que erraram serão presos e pagarão pelos crimes que
cometeram. Simultaneamente, há uma preocupação do Estado para
que esses indivíduos sejam recuperados e não voltem monstros,
piores ainda, para o convívio social, ampliando, às vezes, o malefício
que causaram à sociedade.
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Mas, voltando à minha referência à emenda do Deputado Durval
Angelo, na condição de relator do Orçamento, deparamos com o
entendimento de que a rubrica que o Deputado Durval Angelo propôs
nessa emenda trata de construção e reforma de unidades prisionais
de estabelecimentos penitenciários do Estado de Minas Gerais. Essa
rubrica alcança não apenas a construção de um presídio, de uma
cadeia pública, mas também a construção ou a reforma de uma Apac.
Ela totaliza algo em torno de R$12.000.000,00. Se fizermos a
emenda, carimbando especificamente para determinado valor para as
Apacs. poderemos deparar com uma dificuldade de execução
orçamentária, pois esse investimento é feito, algumas vezes, numa
parceria do governo do Estado com o governo federal. Há o Fundo
Nacional de Segurança Pública, o Fundo Nacional Penitenciário, que
são recursos que o governo de Minas deve continuar buscando. E um
direito constitucional do Estado de Minas e de outros Estados receber
apoio da União para construir unidades prisionais. Podem ocorrer
eventualmente. logo no início do próximo ano ou no decorrer dele,
várias situações em que os convênios precisem demonstrar a
existência de previsão de recursos no Orçamento mineiro para
unidades prisionais, sejam Apacs, sejam unidades do tipo de
penitenciárias. Quero afirmar ao Deputado Durval Angelo que, em
conversa com o Líder do Governo ou com a nossa assessoria,
verificamos duas situações muito claras, aliás telefonamos para o
Secretário Adjunto, Dr. Tadeu. Primeiro, assim como este relator
interpretou, é fato que a rubrica total de R$12.000.000.00 pode ser
usada para Apac ou qualquer outro tipo de unidade prisional.
Segundo, é prioridade do Governador Aécio Neves fortalecer as
Apacs e investir nelas, a fim de que sejam uma alternativa mais
humana e mais eficiente e para que o sistema penitenciário mineiro
seja, de fato, vanguarda em cumprir a função do Estado de deter o
cidadão que tem de pagar por um crime contra a sociedade, mas, ao
mesmo tempo, de recuperá-lo. Portanto, sendo prioridade na
execução orçamentária, tenham o Deputado Durval Angelo, a
Comissão de Direitos Humanos e esta Casa o nosso compromisso e o
da Liderança do Governo de que nos empenharemos ao lado do
Deputado Durval e de todos os outros que também compreendem a
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importância das Apacs a fim de viabilizar a execução orçamentária de
construção e de reformas dentro dessa rubrica. Não há nenhum
prejuízo em mantermos o relatório e a defesa que fizemos pela
rejeição da emenda, o que não significa não ter dinheiro para a Apac,
muito pelo contrário, significa que os R$12.000.000,00 que estão no
Orçamento podem ser utilizados, e serão, para unidades prisionais,
inclusive para as Apacs.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece aos Deputados Durval
Ângelo e Zé Maia que não cabe encaminhamento em emendas
destacadas, uma vez que aquele falou contra, e o Deputado Sargento
Rodrigues, a favor. Pelo Regimento, pode pronunciar-se, ainda, o
Deputado Domingos Sávio, como relator do Orçamento. Após a
votação da emenda, concederei a palavra aos referidos Deputados.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em nome do

entendimento, do empenho do relator e do Líder do Governo, retiro o
destaque à emenda, mas fique bem claro que faremos nesta Casa um
debate público sobre a relação entre o Estado e as Apacs. Estamos já
com um requerimento aprovado para que essa discussão ocorra no
final de fevereiro, início de março. Esperamos que nesse seminário
haja mobilização de toda a Casa para manifestar essa posição. Sem
querer abrir polêmica, já discutimos muito a questão trazida aqui pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Quero fazer um destaque do grande
Juiz, que é o Dr. Paulo, de ltaúna, reconhecido pelo Tribunal e por
toda a comunidade. Em nome também do Deputado João Leite - que
o conhece bastante - e do Deputado Domingos Sávio, quero dizer que
não concordamos com as palavras ditas em relação ao Juiz Paulo.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como fui citado,
reafirmo a postura do Dr. Paulo em relação à Comissão de Segurança
Pública da Assembléia. O Deputado que vos fala não estava lá
sozinho. Estava também presente o Deputado Zé Maia, que teve de
se referir ao Juiz dizendo que a Assembléia não estava lá
bisbilhotando, mas sim cumprindo sua missão constitucional, que é
fiscalizar. Essa foi a postura adotada pelo Juiz. Os presos que saíram,
fizeram-no com autorização. Estou falando de fatos, e não da pessoa
do Juiz. Falo de fatos que devem ser revistos pelo método Apac. A
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minha fala foi direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado. O pior é
que tudo começou porque o Maj. Russo, Comandante da companhia,
não queria ceder viaturas para que a Apac levasse seus presos ao
psicólogo e ao dentista, quando disse que não poderia retirar as
viaturas do patrulhamento da cidade. Se o Tribunal de Justiça do
Estado adotou o método da Apac, ele tem de estar sujeito a críticas.
Se eu, que sou Deputado, e a Comissão de Segurança Pública, que
realizou audiência pública lá, não podemos fazer críticas, imaginem
um cidadão comum. Portanto estamos aqui exercendo o nosso papel.
Respeito a opinião do Deputado Durval Angelo, porque o conheço, é
um Deputado atuante, mas felizmente não estamos em ltaúna, porque
lá a Assembléia foi, Sr. Presidente, desrespeitada e afrontada pelo Dr.
Paulo.

O Deputado Zé Maia - Somente para manifestar apoio ao método
Apac, Sr. Presidente, que é o que melhor atende às normas contidas
na Lei de Execução Penal.
- O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Durval
Angelo e ao Plenário que a emenda já está em votação e que não é
possível a retirada do destaque.. Em votação, a Emenda n° 861. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sugiro e solicito a suspensão da
reunião por 3 minutos, porque isso mostra que a questão da Apac é
um tema que apaixona mesmo. A Bancada do PT manifestou isso,
mas achei corretas as ponderações da Liderança do Governo e do
próprio relator. Portanto solicito a suspensão da reunião por 3
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minutos.
O Sr. Presidente - A Presidência não vê necessidade de acatar a

solicitação de V. Exa., uma vez que verifica, de plano, que já se
configurou o quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação da Emenda 861. Em votação, a Emenda n° 861. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n 2 874. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente. Deputadas e
Deputados, essa emenda trata do cumprimento da Emenda à
Constituição nQ 29. Uma vitória do povo brasileiro em setembro de
2000, quando conseguiu que os recursos para atenção à saúde
fossem vinculados. Conseguimos uma vitória expressiva porque hoje
as ações de atenção à saúde têm garantido no Orçamento um
percentual mínimo de 12% pelo Estado e de 15% pelos Municípios.
Ocorre que, na aplicação da emenda constitucional, pode-se
escamotear a aplicação. O governo do Estado de Minas vem
escamoteando, fazendo uma contabilidade que deixa de aplicar os
12% em saúde. As contas da Copasa, por exemplo, têm sido
contabilizadas na conta da saúde, assim como as contas do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, as contas do
Ipsemg, ações do IMA, algumas ações de infra-estrutura. A Copasa é
empresa de capital misto em que cada consumidor paga sua conta,
não utiliza dinheiro do Tesouro; no entanto, o gasto dela, que é pago
pelos consumidores, está indo para a contabilidade da saúde. Com
isso, em vez de estar aplicando 12%, o Estado vem aplicando
somente 6.7% na saúde.

O cenário que vemos é que os problemas da saúde se avolumam.
Todos nós, que saímos recentemente das eleições, de uma
campanha que nos levou aos Municípios, a conhecer o interior de
Minas Gerais, a periferia das grandes cidades, ouvimos as
reclamações sobre os problemas da atenção à saúde. A falta de
equipamento, os baixos salários dos profissionais da saúde estão
vinculados à falta de investimentos, à falta de recursos, porque o
Estado deixa de aplicar um quantitativo importante na saúde de Minas
Gerais.
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Portanto, encaminhamos a aprovação dessa emenda tendo em vista
que se garanta que serão consideradas despesas com as ações de
serviços públicos de saúde referentes a: vigilância em saúde; atenção
integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade,
incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências
nutricionais; capacitação do pessoal de saúde do SUS;
desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade
promovidos por instituições do SUS; produção, aquisição e
distribuição de insumos específicos do serviço de saúde do SUS, tais
como imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e
equipamentos médico-odontológicos; ações de saneamento básico
próprio do nível domiciliar ou de pequenas comunidades, desde que
aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde; ações de manejo
ambiental vinculadas diretamente ao controle de vetores e doenças;
gestão do sistema público de saúde e operação das unidades
prestadoras de serviço público de saúde; investimentos na rede física
do SUS; ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições
públicas do SUS; remuneração de pessoal ativo no exercício na área
de saúde, incluindo os encargos sociais.

E não serão considerados despesas: pagamento de inativos e
pensionistas, inclusive os da saúde; pessoal ativo da área de saúde
quando em atividade alheia à respectiva área; serviços mantidos
preferencialmente para o atendimento de serviços de servidores ativos
e inativos, civis e militares, bem como dos respectivos dependentes e
pensionistas: alimentação escolar e outros programas de alimentação;
ações de saneamento básico em Municípios em que os serviços
sejam implantados ou mantidos com recursos provenientes do fundo
específico, como, por exemplo, da questão da Copasa: limpeza
urbana e remoção de resíduos; ações de assistência social; obras e
infra-estrutura urbana; ações de serviços públicos de saúde
considerados com recursos que não os especificados na base de
cálculo definida nessa lei complementar ou vinculados a fundos
específicos.

Com isso, Sr. Presidente, entendemos que ações de serviço de
saúde são ações de serviço específicas para promoção e recuperação
da saúde.
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Portanto, poderemos aqui garantir a aplicação de
R$861.000.000,00, que deixaram de ser aplicados em Minas Gerais
neste ano de 2006, assim como também em 2005. E para 2007,
garantir esse quantitativo, que, tenho certeza, melhorará muito a ação
do serviço de saúde em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda flQ 874. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados; votaram "não" 35

Deputados: totalizando 53 votos. Está, portanto. ratificada a rejeição
da Emenda n 874. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n g 3.645/2006 com as Emendas n os 30, 31, 32 a 34, 36,
37, 45, 46, 47, 57, 60 a 65, 75 a 77, 80 a 83, 86, 87, 89, 90 a 94, 96,
97 a 100, 101 a 105, 107 a 109, 110, 111, 138, 145, 149 a 153, 156,
157, 158 a 160, 161 a 164,179 a 182, 183 a 185, 186, 187, 188 a 190,
191a193,195,196,197a199,200a203.205a219.221,222a225,
227. 229 a 231, 232 a 237. 258 a 263, 264, 282, 300, 302 a 305, 306 a
309, 310 a313, 314a 320, 321 a323, 324, 325 a330, 339, 340, 341 a
353, 355 a 366, 368. 369 a 371, 372 a 374. 375 a 397, 398 a 400, 401,
4021 403 a 406. 408 a 418, 420, 421, 422 a 426, 427, 428. 429 a 432,
433 a 436, 437, 438 a 441, 449, 450, 451 a 459, 460 a 462, 472 a 499,
503 a 510. Sua 516, 517a 519, 521. 522 a 525, 707 a 709. 725. 726,
728 a 730, 731 a 733, 734, 735, 737, 738, 740, 742. 759 a 765, 766 a
768, 769, 770, 790 a 794. 831 a 836. 837. 838. 841 a 845, 878 a 880,
881 a 883, 886, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 901, 903 e 904; 906 a
993 e com as subemendas que receberam o n 2 1 às Emendas ns 28,
106, 114. 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884,
885, 888, 889, 890, 892, 893, 899 e 902. A Comissão de Redação.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo Duarte solicitando a
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palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1 Q , transferi-ia ao Deputado Laudelino Augusto. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com  a palavra,
o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, aquele que está a caminho nunca se despede, acenando
com a mão, saúda ao passar. Assim diz um verso francês. Por aqui
passamos, conscientes do dever cumprido, com transparência e ética,
entendendo e exercendo o poder como um serviço à sociedade e ao
bem comum.

E preciso mudar muita coisa nas estruturas de poder. E preciso
rompê-las e construir estruturas novas de serviço. Temos consciência
de tudo que fizemos nesses quatro anos, e comprometemo-nos a
continuar esse trabalho de conscientização, especialmente para a
mudança de concepção de poder. Precisamos ter o serviço
executivo", o "serviço legislativo", o "serviço judiciário", o "serviço da
comunicação" e o "serviço econômico", para que tenhamos mais
justiça social.

Conscientes do dever cumprido com consciência e ética, não
estamos aqui nos despedindo. E preciso passar da democracia
simplesmente representativa para a participativa. Isso dá trabalho.
Como já disse muitas vezes, democracia é um aprendizado, é uma
conquista, dá muito trabalho, mas vale a pena. Aquele que está a
caminho nunca se despede. Agradeço a fraterna acolhida de todos,
mesmo pensando diferente e sendo tido como chato por muitas vezes.
Sei que a verdade, que a justiça e os questionamentos chateiam, mas
fiz tudo em nome do povo que me elegeu. Aquele que está a caminho
nunca se despede. acenando com a mão, saúda ao passar. Vamos
caminhando.

O Sr. Presidente (Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa requerimento do
Deputado Dilzon Meio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1 9 , transferi-Ia ao Deputado Doutor
Ronaldo. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, demais membros da
Mesa, Deputadas, Deputados, funcionários da Assembléia, público
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que nos honra com sua visita, nos assiste pela TV Assembléia e nos
ouve pela Rádio Assembléia, inicialmente, parabenizo todos os
políticos diplomados anteontem, em Minas, e os que foram ou ainda
estão sendo diplomados em todo o Brasil, especialmente os reeleitos
desta Casa.

Peço a Deus que os ilumine para que, com nosso Governador,
continuem a manter nosso Estado no caminho do desenvolvimento,
aliado à constante valorização do cidadão mineiro, especialmente dos
funcionários do Estado em suas diversas funções.

Quero agradecer aos mineiros, principalmente aos sete-lagoanos,
que me deram uma votação expressiva nas eleições passadas,
quando atingi quase 34 mil votos. E hora de despedida e, neste
momento, agradeço aos funcionários do meu gabinete na pessoa da
Sra. Mary Sarsur. pessoa que deu tudo de si para o melhor
desempenho deste parlamentar.

Agradeço aos meus colegas de partido, Deputados Sebastião
Helvécio, Carlos Pimenta, Sargento Rodrigues. Paulo Cesar e Alencar
da Silveira Jr.. o apoio constante e a amizade a mim dispensados,
sempre presentes, e agradeço também aos demais Deputados e
Deputadas o carinho e a atenção com que me distinguiram. Aos
funcionários da Casa, aos componentes das diversas comissões, aos
seguranças. ao pessoal da TV Assembléia, aos garçons e ao Zé
Carlos da Cantina, a todos vocês meus sinceros agradecimentos e o
desejo de que sejam felizes com seus familiares. Ao Vicente, da água
de coco, e ao Sr. Gerson, do carrinho de doces, minha simpatia e
amizade.

Sou feliz por ter convivido com V. Exas. nesses últimos quatro anos
e participado, com o Governador Aécio Neves e seu secretariado, da
história contemporânea do nosso Estado. Assim, quero também lhe
agradecer e aos seus Secretários, distinguindo, sem desmerecer os
outros, as pessoas do Prof. Antônio Junho Anastasia e do Sr. José
Carlos de Carvalho, pela atenção que me dispensaram.

Retorno às minhas funções anteriores satisfeito porque sou um filho
de Sete Lagoas, sem história familiar de políticos, que um dia virou
Deputado Estadual. Felicidades. Feliz Natal e feliz ano novo para
todos os presentes e em toda a Minas Gerais.
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Questões de Ordem
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, neste último dia de reunião plenária desta legislatura, não
poderia deixar de fazer algumas considerações e muitos
agradecimentos, ao término do meu mandato nesta Casa.
Infelizmente não terei mandato efetivo na próxima legislatura, por
razões que não me cabe explicar aqui. Mas tenho a consciência
tranqüila de que muito me empenhei e trabalhei com
responsabilidade, compromisso e transparência, quer na Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, como Presidente e Vice-
Presidente, quer na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e reuniões plenárias.

Por meio de recursos do governo estadual, empenhei-me para
atender às demandas nas áreas de educação, saúde, meio ambiente,
transporte público escolar, creches, Apaes, etc. Não fiz mais que
minha obrigação no exercício do meu mandato ao defender os direitos
do cidadão contribuinte. Elaboramos mais de 50 projetos, muitos dos
quais se transformaram em leis importantes para o cidadão mineiro e
brasileiro. Agradeço a sensibilidade do Governador Aécio Neves, ao
sancionar projetos da maior relevância para nossa população, como a
Mata do Cercadinho.

Mas, ao me despedir temporariamente, quero fazer muitos
agradecimentos. Agradeço às minhas colegas e aos colegas que me
acolheram com muito carinho e consideração nesses quatro anos: a
todos os funcionários do meu gabinete e a todos os funcionários desta
Casa; às diretorias e assessorias das comissões; a todo o pessoal dos
serviços gerais, da cantina, etc.: ao Cerimonial, a toda imprensa e à
TV Assembléia, que tem feito excelente trabalho, informando e
formando a consciência crítica dos cidadãos consumidores; ao
governo Aécio e sua equipe, em especial ao Prof. Anastasia,
parabenizando-os pelo trabalho feito nesses últimos quatro anos.

Por último, quero agradecer, com muito carinho, aos meus mais de
43 mil eleitores, tranqüilizando-os, pois minha vida política não termina
aqui. Combatemos o bom combate, e minha luta na defesa dos
direitos do cidadão consumidor continuará, porque temos liderança
legítima nessa causa há mais de 23 anos. desde 1983, e não
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deixaremos que falsos líderes arrebatem nossa bandeira, que
levantamos cada vez mais alto com nossa garra, credibilidade e
legitimidade. Nossa luta continua, não vamos nos dispersar, como
bem dizia nosso saudoso Tancredo Neves.

Finalizando, desejo-lhes um Natal cheio de paz, esperança e muito
amor ao próximo. Aos colegas que ficam, feliz 2007, assim como aos
que aqui chegam. Aos que estarão ausentes, como eu, diria que a
esperança deve estar sempre presente, porque não existe escuridão
quando nosso coração está cheio de estrelas. Obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
realmente é de muita emoção este momento em que nos despedimos
de alguns colegas, ainda que por algum tempo. já que são pessoas
vibrantes e de muita capacidade, como a Deputada Lúcia Pacífico, os
Deputados Doutor Ronaldo, Laudelino Augusto e tantos outros que
deram uma grande contribuição ao Parlamento mineiro e certamente
haverão de continuar contribuindo com a vida pública deste Estado,
porque, se aqui chegaram e exerceram com dignidade o seu mandato,
foi pela vontade do povo. Despedimo-nos também de colegas com os
quais vamos ficar temporariamente sem comunicar-nos ou, ainda que
o façamos, sem a rotina deste Parlamento.

Rotina, aliás, que nos dá a tranqüilidade de, com a cabeça erguida,
fazer um balanço extremamente positivo. O Parlamento mineiro, ao
contrário de outros que, infelizmente, às vezes ocupam os noticiários
do País com uma imagem negativa do homem público - que em
alguns momentos merece realmente a repulsa e a indignação do povo
brasileiro -, comportou-se dignamente ao longo desses quatro anos
em que tive o privilégio de ser não apenas testemunha, mas partícipe,
ao lado de tantos outros Deputados, cumprindo nosso dever para com
o povo mineiro.

E cumprimos nosso dever com ética. honestidade e trabalho.
Encerramos o ano com praticamente 100% dos projetos analisados e
votados, aprovando os que mereciam ser aprovados e corrigindo os
que mereciam ser corrigidos. Entre eles, destaco, para minha alegria,
o Orçamento do Estado. Aproveito para agradecer a cada colega
Deputado e à própria população mineira sua participação, o belo
trabalho que fizemos hoje aprovando a revisão do PPAG e, na mesma
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linha, o Orçamento para o ano que vem. É um Orçamento de
R$30.500.000.000,00, o que mostra que este é um Estado em franco
crescimento, um Estado que se destaca, se analisado o contexto
nacional - hoje, talvez apresentemos o maior crescimento da
Federação, graças à política séria e competente implementada pelo
Governador Aécio Neves, com o apoio desta Casa, já que aqui
votamos a reforma administrativa, o choque de gestão, planos de
carreira para os servidores e tabelas salariais. Também criamos as
condições para que no próximo ano se dê seqüência a essa margem
de recuperação do salário dos servidores, o que não pode parar -
temos um caminho longo pela frente. Mas, principalmente,
constatamos a recuperação da capacidade de investir do Estado.

Por isso, digo com alegria que tive o privilégio de ser o relator desse
Orçamento, que reserva mais de R$2.000.000.000,00 para
investimento, com a colaboração dos colegas Deputados, que foram
participantes e atuantes: o Orçamento recebeu inúmeras emendas
nesta Casa na busca de seu aperfeiçoamento, e todos os Deputados
tiveram sua emendas acolhidas em boa parte. Assim, o Orçamento foi
aprimorado não pela ação deste relator, mas pela ação do conjunto da
Casa. E não foram apenas emendas individuais, mas emendas
oriundas da sociedade organizada, apresentadas em audiência
pública realizada neste Plenário.

Como conseqüência de todas essas ações, conseguimos ampliar os
recursos para a Uemg, a cultura, a construção de estradas e as áreas
de saúde e educação. Tudo isso, repito, a várias mãos, com o
trabalho de todos os partidos e Deputados.

Por isso encerro, agradecendo, um primeiro mandato que me
permite olhar de cabeça erguida para todos os cidadãos de Minas
Gerais, de modo particular para aqueles do Centro-Oeste mineiro, do
Campo das Vertentes e da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
que me deram a oportunidade de chegar aqui. em 2002, iniciando em
2003 os nossos trabalhos. Agora, após quatro anos de dedicação,
tivemos a alegria de ser reconduzidos a esta Casa, com uma votação
expressiva - mais do que o dobro da primeira -, o que nos permite
dizer, sem nenhuma vaidade ou orgulho, que combatemos o bom
combate, como já foi dito por outros colegas. Tivemos a graça e o
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apoio de Deus e a compreensão e a tolerância dos colegas, motivo
pelo qual volto a agradecer a vocês que já estavam aqui, como os
Deputados Rêmolo Aloise, Mauri Torres e Dinis Pinheiro, e conheciam
mais de perto a rotina do parlamento. Agradeço muito a todos vocês a
tolerância, a compreensão e o incentivo para que concluíssemos
juntos esse mandato. Com certeza, no ano que vem, vamos voltar a
trabalhar juntos - alguns, nesta Assembléia; outros, no Congresso
Nacional; outros, rio Poder Executivo: outros, na militância da vida em
comunidade; mas juntos, trabalhando por uma Minas Gerais bem
melhor.

Feliz Natal para todos e um próspero 2007. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, a admiração construída e edificada no decorrer desses
anos me convoca a humildemente utilizar esta tribuna em uma data
certamente memorável. Observei, através das palavras de V. Exa.,
uma transferência da Deputada querida Maria Olívia, e toda esta
Assembléia Legislativa se apoderou de um sentimento que considero
duplo: de alegria e de tristeza. Alegria pela convivência, pela história,
pelo respeito, pela fraternidade, pelo aprendizado constante; tristeza
logicamente pela despedida, porque os desígnios de Deus acabam
transportando os Deputados e as Deputadas, cada um para o seu
caminho, para o seu objetivo.

Não tenho dúvida, Deputada Maria Olivia, de que a senhora é um
exemplo aqui. Esse seu jeito meigo, simples, doce, dotada de
humildade cristã, deixa uma marca bonita para esta augusta Casa,
para a Casa dos mineiros, para todos os mineiros e mineiras. E proba,
honesta, correta, decente. Minas ganhou muito e se enalteceu muito
com sua jornada brilhante na Assembléia Legislativa. Tão brilhante
que, ao despedir-se do nosso convívio, deixa-nos também um
presente, simbolizado pelo seu filho Tiago, que teve uma grande e
bonita votação, em uma manifestação espontânea da população
mineira. E certamente Tiago, com a sua pujança, seu vigor e sua
vontade, irá também honrar as tradições de Minas e as tradições
reunidas pela nossa querida Deputada Maria Olivia.

Que Deus continue abençoando a sua caminhada, a do seu filho e a
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dos seus familiares. Logicamente, as nossas palavras são pequenas e
insuficientes para registrar a sua grandeza e o seu coração, sempre
generoso, paciente e benevolente com todas as pessoas que aqui se
encontram, com os funcionários e com este humilde Deputado, que
aqui chegou em 1994 e teve a oportunidade divina de ser seu colega,
de aprender com você e de ser seu admirador.

Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que tivemos
condições de testemunhar a despedida do Deputado Laudelino
Augusto, bravo guerreiro, valente, destemido, que também
engrandeceu a Assembléia Legislativa, em mais um momento de
emoção desta Casa.

Aliás, a Deputada Lúcia Pacífico é sempre emoção, ternura, carinho,
fraternidade. Enche os nossos corações de emoção. Mesmo que ela
não continue a exercer o mandato de Deputada Estadual, não tenho
dúvida de que irá continuar a sua caminhada com altivez, sabedoria,
grandeza e com virtudes incontáveis, sempre desfrutando da simpatia
desta Casa e do carinho de Belo Horizonte, das senhoras donas de
casa, dos senhores, de todos nós e de todos os mineiros.

Há pouco, vi o nosso padrinho, mineiramente, humilde, saindo pela
tangente. Parece que ele fez um pronunciamento ontem, e não tive a
felicidade de estar aqui naquele instante. Mas o padrinho é o
padrinho; é conhecido por todos, sempre acolhedor, solidário e amigo.
Essa voz da experiência e da sabedoria, que, da mesma forma que a
Deputada Maria Olivia, deixa aqui, depois dessa trajetória bonita e
extremamente valorosa, um jovem talentoso, iluminado, capaz, que
também honrará as tradições da sua família e de todos os mineiros.

Sr. Presidente, dessa forma, fazemos este nosso último
pronunciamento. esta nossa última manifestação, após um pleito de
inúmeras dificuldades, de incontáveis adversidades.

Particularmente, com muita humildade, mas com muita sinceridade,
externo a todos o aprendizado, a amizade, o companheirismo. De
forma especial, agradeço à minha amada lbirité, a todos os mineiros e
mineiras a manifestação tão bonita que me concederam na última
eleição; aliás, muito acima do meu merecimento. Espero que Deus
continue a iluminar a nossa caminhada, a minha caminhada, a
caminhada de todos, para retribuirmos essa confiança, essa
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manifestação dos mineiros, com altivez, sabedoria, garra,
determinação e, acima de tudo, honestidade.

Observo que há muitos Deputados ansiosos para fazer uso da
palavra. Mas não poderia esquecer-me de deixar um abraço especial
à Deputada Jô, mulher guerreira, valente, amiga, idealista, sonhadora,
visionária, que deixará aqui uma marca extraordinária do seu trabalho
e terá um excelente desempenho no Congresso Nacional, sempre
com Belo Horizonte no coração, com os mineiros no coração. Que
Deus continue a abençoar a sua caminhada.

Um abraço fraterno a todos, àqueles que não obtiveram resultado
positivo na última eleição, àqueles que estão se despedindo desta
Casa por outro motivo, àqueles que continuarão aqui, aos
funcionários, ao Deputado Jésus, ao Deputado Alberto, enfim, a todos.

Que neste momento tão especial de cada um de nós, sob o espírito
natalino, possamos revigorar com muita sinceridade e meditação o
nosso sentimento de fé e de religiosidade, para continuarmos
pavimentando o caminho das próximas gerações, sobretudo o das
crianças, dos idosos, das pessoas menos favorecidas, dos mais
carentes. Que Deus abençoe a todos.

Um Natal de muita paz e um ano-novo muito feliz, próspero. humano
e muito mais cristão. Obrigado por tudo.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados. queridas
Deputadas, ainda não me passou pela cabeça que esta é a última vez
que uso este microfone, pelo menos nos próximos quatro anos, na
condição de integrante deste Poder. E muito difícil para mim, porque
esta Casa virou extensão da minha casa, da minha família.

Cheguei aqui pelos ventos democratizantes da eleição, depois de 47
anos como representante do meu partido, o PCdoB. Esses ventos
fizeram com que representantes desse partido chegassem a esta
Casa e por ela se espalhassem. Nesta Assembléia, tive a acolhida,
não de uma pessoa que integrava uma grande bancada, mas de uma
pessoa que trazia em suas costas a representação de uma parcela da
sociedade, que, mesmo sendo minoritária e ainda não
compreendendo os ideais de um projeto socialista, considerou bom
que esses ideais viessem para cá.

Digo a V. Exa. que é muito tocante para mim o convívio e o espírito
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republicano que impera nesta Casa. Deixo os trabalhadores e as
trabalhadoras da Asprom; os que mantêm a limpeza desta Casa; os
seguranças, que garantem a possibilidade de acesso do povo a este
Poder e o sentido da verdadeira segurança desta Casa; os
consultores: os assessores; todos aqueles que nos cercavam com a
precisão dos seus conceitos para nos orientar: e, sobretudo, os
Deputados e as Deputadas com quem compartilhei este mandato.

Presidente, aprendi aqui o que significa tolerância, que o respeito às
diferenças é um componente fundamental da democracia e da
construção de um outro projeto de País. Quantas polêmicas, na
condição de membro da Oposição, travei aqui? E quantas polêmicas,
do ponto de vista programático, foram respondidas, respeitadas, no
sentido da demanda de construção do processo de avanço da
sociedade brasileira?

Nesta Casa encontrei também um pedaço da vida política deste
País. Encontrei a querida Deputada Lúcia Pacífico, com quem, junto
ao Movimento das Donas de Casa, muitas vezes fui à Praça Sete
arrancar conquistas que ela trouxe para cá. Aqui encontrei a
experiência da Deputada Maria Olívia, que nos recebeu durante a luta
pelo leite, quando ainda era Presidente da LBA, em um período em
que o Estado não era tão aberto. Na época, ela teve a sensibilidade
de acatar uma manifestação de mulheres que se encontravam à sua
porta. Com tranqüilidade, enchia sua sala com todas aquelas pessoas
que ansiavam por melhorias. Encontrei a Deputada Elbe, uma das
pessoas que, do ponto de vista da construção do movimento de
mulheres, deu contribuições importantes e, no Executivo, soube
realizar ações. Encontrei parceiras da luta, da trajetória da esquerda:
Maria Tereza Lara, [lisa Costa, Maria José Haueisen e Marília.
Encontrei também alguém que representava o contraditório: a
Deputada Variessa Lucas.

Falo de contribuições importantíssimas registradas na história da
mulher. Aliás, a legislatura que ora termina registra um dos maiores
avanços que esta Casa pôde conquistar nesse processo de luta,
desde a integração na [DO, com diretrizes que apontavam verbas
para os programas das mulheres, até a realização de uma conferência
estadual e de um fórum técnico que balizou a construção de um plano
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estadual de políticas públicas para as mulheres.
Encontrei aqui antigos parceiros, a exemplo do Deputado Mauri

Torres. aliado do meu partido na nossa querida João Monlevade,
quando ainda não era integrante do atual partido. Encontrei
adversários programáticos, políticos que viam no contraditório a
possibilidade de um enriquecimento. Por isso digo, Presidente,
Deputado Rêmolo Aloise, que sempre teve tolerância, orientou-me
quando eu me excedia, entusiasmava-me movida pela paixão à
defesa de minhas idéias.

Não me sinto como quem está saindo desta Casa, mas como quem
vai ali e volta. Estou à disposição de todos os Deputados e
Deputadas, da GPI e dos responsáveis pela realização de seminários
e audiências. Estou à disposição de vocês para participar de qualquer
iniciativa, visto que esta Casa modifica minha visão de construção da
política no Estado. Minas Gerais sabe construir e defender a liberdade
nos dolorosos caminhos da sua contradição, nos valorosos e difíceis
desafios, quais sejam os de consertar nossos próprios equívocos.
Esta Casa tem consciência de que o poder mais avançado, mais
democrático, é o do parlamento. Aqui estão as virtudes e as
vicissitudes de nosso povo, que elege seus representantes para
aperfeiçoarem as instituições.

Despeço-me como quem não se despede, dizendo: vou até ali, mas
lembrarei sempre do carinho de vocês e levarei a contribuição que
cada um deu para a construção da minha vida política, bem como
para a constituição da vida política do meu partido. Considerarei
sempre o respeito que vocês têm à construção de um novo projeto,
ainda que minoritário, mas que um dia poderá vencer. Esta Casa me
ensinou muito. Obrigada a todos e a todas.

O Deputado Jésus Lima - Como o momento é oportuno, aproveito a
minha última oportunidade nesta Casa para agradecer a todos os que
me acolheram, deram-me apoio. De coração, agradeço à Nazaré.
minha Chefe de Gabinete, que se mostrou incansável, uma guerreira,
bem como a toda a minha equipe, que trabalhou muito, agüentou
meus impulsos e, algumas vezes, minha impaciência. Agradeço ao
Eduardo, que foi extremamente paciente conosco, enfim, a toda a
equipe de servidores desta Casa, que, com muita presteza e
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humildade, sempre nos deu apoio. Portanto, na pessoa do Eduardo,
agradeço aos jornalistas, enfim, a todos os funcionários desta Casa.

Agradeço a todo o pessoal, que, com muita atenção e carinho,
dedica a vida a esses parlamentares. Tive a oportunidade de estar
aqui, muito rica para mim. Digo-lhes que uma das minhas melhores
experiências foi exercer um mandato eletivo nesta Casa. Fui o
Vereador da cidade de Betim, aliás, o mais votado. Vice-Prefeito,
Prefeito. Esta Casa foi o lugar onde mais convivi comigo mesmo, onde
mais me senti bem comigo mesmo. Agradeço a todos os
parlamentares que conheci aqui; afinal, todos foram muito
companheiros; à minha Bancada do PT, ao Prefeito Fernando
Pimentel, que sempre me apoiou no trabalho que desenvolvi aqui; ao
nosso querido Presidente Lula, companheiro, amigo, irmão e
camarada; à minha companheira Berta, minha esposa, minha cubana;
aos eleitores, às pessoas, aos homens e mulheres; e, de coração, a
oportunidade que tive nesta Casa.

Tive quase 40 mil votos nesta eleição. Foram 38 mil votos como
Prefeito e vários outros para Vereador e Vice-Prefeito.

Agradeço a todas as pessoas que acreditaram em mim nesses 14
anos; às pessoas da minha terra, Aguas Formosas, onde tive a maior
votação da história da cidade; de coração, a todas as pessoas e todos
amigos, a todos os irmãos que me ajudaram nesta empreitada. Não
há racionalidade para expressar a importância de estar com vocês
neste momento.

Desejo-lhes um futuro brilhante. Todos aqui sonham e têm desejos.
Desejo muito sucesso ao Governador Aécio Neves e que realize um
bom trabalho.

Agradeço a todos os parlamentares que assumirão esta Casa.
Desejo-lhes um bom trabalho, independentemente da coloração
partidária.

Desejo. mais urna vez, muita sorte ao meu Presidente da República,
companheiro Lula, e que continue mudando a cara deste Brasil.

Muito Obrigado, Deputado Rêmolo Aloise, com quem muito aprendi.
Você foi muito paciente. Aprendi a usar esta tribuna com a sua
paciência. Que a vida continue e que Deus abençoe todos nós.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Deputadas, desejo ocupar rapidamente esta tribuna para fazer o
nosso agradecimento pela convivência nesta Casa, durante 12 anos.
Deixamos aqui uma marca com os nossos companheiros. Ninguém
trabalha sozinho. Gostaria de lembrar principalmente as comissões
das quais participamos.

Vejo aqui o Dalmo Ribeiro Silva, companheiro atuante, também
numa ação proativa. Lembramos o leite na merenda escolar, um fato
importante; a luta pela Uemg: as cotas na universidade, tão
polêmicas, mas que esta Casa, não, Doutor Viana, teve a coragem de
aprová-las para teste; a informatização nas escolas: o início de um
trabalho importante nos idas de 1995; a infra-estrutura nas escolas: a
nossa luta pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig -: a implantação dos parques tecnológicos em
Minas Gerais; a implantação do primeiro resgate do Corpo de
Bombeiros na nossa querida cidade de Uberaba.

Aprendi muito com os companheiros na CPI do Narcotráfico, uma
escola de vida para nós. Agradecemos tudo que aprendemos nesta
Casa.

Participamos, durante 12 anos, do Conselho de Industrialização do
Estado - Coindi. Atuamos aqui, de certa forma, na defesa da nossa
agropecuária, da nossa cadeia do agronegócio, envolvendo todos os
produtos. Aliás, brigamos muito pela redução da carga tributária de
vários deles.

Relativamente ao meio ambiente, fico muito feliz pelo Fundo de
Recuperação das Bacias Hidrográficas, votado e idealizado por esta
Casa em 1997, mas que neste ano se efetivou, já tendo sido
aprovados os primeiros projetos. Como disse o Deputado Laudelino
Augusto, chega-se ao olho d'água. Cito resumidamente essas
contribuições da Casa para o Estado de Minas Gerais.

Com relação ao cooperativismo, agradeço aos 55 Deputados que
fizeram parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frercoop -,
cooperativismo mineiro que avançou muito, juntamente com nossa
organização das cooperativas dos Estado de Minas Gerais. Faço uma
referência especial ao Presidente Ronaldo Scucato.

Participamos também, de maneira indireta, do Executivo, ajudando-o
a compor alguns programas como o Irrigar Minas. Estamos agora indo
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para Brasília. Se tivesse de definir apenas numa palavra aquilo com
que devemos promover no Congresso Nacional, diria que essa
palavra é oportunidade: oportunidade de aprender, que o povo
brasileiro espera, e oportunidade de trabalhar. O resto vem por via de
conseqüência: a saúde, a segurança, a casa própria.

Aprender significa a escola fortalecida. E preciso gerar postos de
trabalho, para o exercício de um trabalho digno. São pilares de que os
brasileiros tanto precisam.
Agradeço aos Prefeitos, aos Vereadores e aos Deputados

Estaduais, de maneira muito especial. Desejo também ao Governador
Aécio Neves que seu próximo mandato seja coroado de sucesso,
como o foi o primeiro. Desejo ainda ao Presidente Lula, Presidente do
Brasil, que faça um bom trabalho com o seu governo.

Agradeço à assessoria de meu gabinete, aos meus colaboradores:
durante estes 12 anos, trabalhamos muito. São pessoas de bem.
Sempre digo que tenho o melhor gabinete desta Casa. Claro que é
uma força de expressão, porque temos pessoas maravilhosas
trabalhando na Assembléia Legislativa. Agradeço de coração aos
meus colaboradores. Agradeço à assessoria da Casa e aos servidores
da Assembléia Legislativa, que, mais do que servidores, são
colaboradores e amigos. Deixo isso expresso de coração pela
convivência fantástica que tivemos.

Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer a Maria Olívia e Lúcia
Pacífico que ficamos agradecidos por essa convivência. Vocês, com
certeza, não se afastarão do processo. Vocês estão se afastando do
Legislativo mineiro, mas são guerreiras, e com certeza estaremos
juntos nas outras empreitadas que vêm pela frente. Na pessoa das
duas Deputadas, quero cumprimentar a todos os companheiros,
sobretudo os desta legislatura, e também aqueles que não
conseguiram lograr êxito. Fiz essa referência outro dia ao Deputado
Laudelino Augusto. Infelizmente, Deputados Laudelino Augusto e
Lúcia Pacífico, o processo eleitoral ainda é deformado. Nossa
democracia está nascendo. Haverá o dia em que eleitor saberá votar
nas pessoas que trabalham e contribuem efetivamente para o
desenvolvimento da sociedade. Infelizmente ainda não é assim, mas
haveremos de fazer com que o Brasil chegue a ter uma democracia
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firme e consolidada. No caso, sem dinheiro no pedaço, o povo saberá
votar nas pessoas que merecem. Deixo essas palavras como
consolação. porque as pessoas não votaram em V. Exas. não porque
não fizeram um bom trabalho. Pelo contrário, vocês talvez não tenham
usado os métodos que todos usam para ganhar uma eleição, ou seja,
um processo ainda deformado. Tenho a certeza de que vocês, aqui ou
lá fora, continuarão a contribuir para a melhoria da qualidade de vida
do nosso povo brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente e companheiros parlamentares. Em
Brasília, estarei à disposição de V. Exas., para somarmos. Para
defender o País sim, mas principalmente para defender Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que bom podermos, chegando ao final de mais uma legislatura,
celebrar o trabalho que foi desenvolvido pelo Parlamento mineiro, com
certeza, contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso Estado
e para o engrandecimento do povo mineiro.

Felizes são aqueles que têm a ventura de, pelas urnas, chegar ao
Parlamento, não só pelo exercício da nobre atividade parlamentar,
mas também pelos significativos ganhos na relação humana e na
convivência com os nobres pares, por meio do cotidiano de suas
atividades.

Com certeza saímos daqui mais engrandecidos como cidadãos,
como cidadãs, como seres humanos. Sei que este é um momento de
renovação. Por várias razões, deixam-nos companheiros,
companheiras, pares, amigos fraternos. Dizer adeus é algo muito
difícil na relação humana. Este não é o momento de dar adeus, mas
sim de nos felicitarmos pelo trabalho realizado e de reconhecermos o
exemplo dado pelas Deputadas e pelos Deputados que deixam esta
Casa, pela relação fraterna, amiga e pela convivência sincera. Mais
que isso: pelo exemplo que colhemos na convivência diária.

Fica aqui meu agradecimento a todos os pares e, de forma especial,
aos que tão bem conduziram os destinos do Parlamento mineiro e que
nos deixam. Meu abraço fraterno a todos.

O Deputado Doutor Viana - Antes de agradecer e de me despedir,
quero, mais uma vez e pela última vez neste ano, cobrar do DNIT a
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BR-040 e a BR-135, que estão esburacadas. De manhã, recebi
telefonemas de pessoas que afirmaram que carros se estão
quebrando e que pneus se estão furando na BR-135, principalmente
no trecho inicial de São José da Lagoa até a famosa Ponte do Leitão,
que caiu recentemente. Registro esta cobrança e amanhã cobrarei do
DNIT que tomem uma providência emergencial. Que tapem os
buracos, que façam o que tiver de ser feito, mas que não deixem que
as pessoas que trafegam na BR-135 continuem a sofrer acidentes.

Agradeço a todos os colegas da nossa querida Assembléia, ao
encerramento do mandato. Pudemos contar com nossos
companheiros, para trabalhar um pouco na agricultura, na educação,
enfim, nos setores em que somos cobrados. E não fizemos nada mais
que nossa obrigação, nosso dever. Desejo-lhes êxito, cada qual em
seu destino. Aqueles que continuam, desejamos um próspero e um
profícuo mandato no próximo ano e esperamos que aqueles que estão
chegando tragam seus sonhos e esperanças, mas também a vontade
de trabalhar, para realizar esses sonhos. Agradeço aos funcionários
do meu gabinete, que tanto trabalharam neste ano, aos demais
funcionários da Casa, das Comissões. da Mesa, aos seguranças e a
todos àqueles com quem aprendemos a conviver e a trabalhar juntos.

Desejamos-lhes um feliz Natal, extensivo aos familiares, e sucesso
àqueles que vão a Brasília para trabalhar no âmbito do Congresso
Nacional. Agradeço à Mesa, que tão bem conduziu os destinos da
Assembléia Legislativa nestes dois últimos anos.

Essas eram minhas considerações. Obrigado.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Que minhas primeiras e derradeiras palavras, neste momento. sejam
dirigidas a V. Exa. Tive o prazer da feliz convivência, de tê-lo como
grande amigo e conselheiro. Mesmo superando tantos e tantos
problemas diários, como nós, V. Exa. soube tão bem e com tanta
dignidade administrar o Parlamento mineiro! E necessário que tenha o
reconhecimento dos seus pares por sua presença constante na firme
direção dos trabalhos, cumprindo o Regimento e particularmente
contribuindo para o bom andamento desta Casa Legislativa. De início,
caríssimo Presidente Deputado Rêmolo Aloise, receba minha
saudação e gratidão por tudo o que V. Exa. semeou neste Plenário,
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conseguindo a amizade e a consideração de todos os seus pares.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, serei muito breve.

Estamos presenciando, desde a tarde de ontem, na tribuna desta
Casa, discursos belíssimos. Ontem, falaram os Deputados Agostinho
Patrús e Antônio Andrade; e hoje, Paulo Piau, Maria Olívia, Jô
Moraes, Lúcia Pacífico. Doutor Ronaldo. Foram muitos os que
construíram a história do Parlamento mineiro. Neste momento,
associo-me àqueles que estão partindo para um vôo mais alto.
Permitam-me fazer uma referência especial ao meu querido amigo
Deputado Bilac Pinto, votado na minha região e que com certeza a
representará com dignidade na Câmara dos Deputados. Quero que V.
Exa. receba, em meu nome e no da região, votos de profcuo trabalho
e o reconhecimento por tudo o que já praticou nesta Casa.

Cumprimento ainda aqueles que partem, como a querida Deputada
Maria Olívia, pessoa com quem tive o prazer de conviver por oito anos
aqui na Assembléia e que semeou com boas mãos, talvez mãos
santas e mãos de mãe, trazendo para cá o seu querido filho Tiago,
que será para nós a sua presença: a querida Deputada Lúcia Pacífico,
com quem tive o prazer de conviver em tantas comissões, com sua
dignidade e maneira sempre peculiar de fino trato, e a quem desejo
muitas felicidades; a Deputada Jô, tão querida por todos nós, que,
com sua inteligência e sua voz aguerrida, saberá representar o Estado
de Minas na Câmara dos Deputados. Ao fundo, vejo o Deputado
Chico Rafael, que lamentavelmente não concorreu em nome da região
Sul mineira à Assembléia Legislativa. Mas, de qualquer modo. fica
registrado também o reconhecimento do povo por todas as suas
ações em prol da nossa região e de nosso Estado.

Sr. Presidente, precisamos fazer esta reflexão profunda. Este é um
momento ímpar da nossa vida e mais uma etapa do cumprimento do
dever cívico e da nossa cidadania, do nosso compromisso perante
Deus e o nosso Estado.

Estamos encerrando de forma gloriosa. Buscando o apóstolo São
Paulo, digo que combatemos o bom combate, com dignidade, ética,
transparência e denodo. Ao encerrar-se esta reunião, saúdo, mais
uma vez, o Legislativo mineiro, todos os assessores, os nossos
guardinhas e seguranças, a nossa equipe de TV, enfim, todos aqueles
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que vivem desta Casa e fazem dela a sua segunda família. Que Deus
nos abençoe e nos proteja.

Desejo testemunhar, assim como o Deputado Paulo Piau
testemunhou, e agradecer, mais uma vez, ao meu gabinete, que é
composto por exemplares servidores. Falo, de coração aberto, que é o
melhor gabinete que há na Assembléia Legislativa. Esse é o meu
reconhecimento por tudo que tem feito para o bom andamento dos
nossos trabalhos.

Finalizando, dirijo a esta Casa os meus votos de um feliz Natal e um
próspero ano novo. Publicamente, estendo essa saudação ao mais
alto mandatário deste Estado, o nosso Governador Aécio Neves. Que
Deus o proteja nesta nova caminhada, neste novo momento. Tanto
Minas Gerais quanto o Brasil precisam da sua pessoa, da sua
dignidade e ética.

Sr. Presidente, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos
permita permanecer juntos na próxima legislatura. Espero que aqueles
que não mais estarão aqui venham sempre, porque a Casa é de
vocês. Feliz Natal!

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, neste momento em que
o Parlamento mineiro faz uma reflexão sobre o encerramento de uma
legislatura, prefiro ter o entendimento de um poeta, que diz que o
importante na vida não é a largada nem a chegada, mas, sim, a
caminhada. Entendo que partimos quando nascemos e que a chegada
é quando caminhamos para um outro mundo. Na vida, ao falar do
meio do caminho, com carinho, não podemos esquecer-nos dos
encontros, de cada companheiro que esteve na nossa jornada, não
apenas nesta legislatura, como a Jâ e a Lúcia, com as quais convivo
há mais de 15 anos. Assim como o Bilac e o Paulo, vemos
parlamentares caminhando para outro destino, como a Jô, para o
Congresso Nacional. Este não é o final de uma caminhada, mas, sim,
o caminho em que encontramos bifurcações, onde há opções, como
as de ousar e de dar um tempo.

Desejo falar, especificamente, não só de uma grande mulher e de
uma grande amiga, mas também de um ser humano que marcou,
marca e marcará tempo no Legislativo mineiro: Maria Olivia. Maria
Olivia é um ser humano que encanta pelo carinho, pela presteza e,
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certamente, pela presença em Plenário. Se formos fazer um
levantamento, verificaremos que ninguém mais que Maria Olivia
permaneceu tão presente em Plenário, nas reuniões das segundas e
sextas-feiras, olhando e vigiando cada um de nós - aliás, não para
reprimir, mas, sim, para que, de maneira unida e compartilhada,
pudéssemos seguir parte de uma caminhada. Sei que o Tiago chega
como filho da Maria Olivia; chega de forma privilegiada pela
assessoria desta Casa e por aqueles que trabalharam e conviveram
com a Maria Olívia. Como eles, todos nós temos todo o carinho por
ela, conforme expressamos aqui.

Acredito que falamos, Maria Olivia, em nome de todos os que estão
na Casa, no elevador, na garagem, no Plenário e nas comissões. Não
haverá marcas deixadas pelo Tiago que apaguem a sua presença, a
sua história e a sua caminhada neste Parlamento.

O Parlamento mineiro sobreviveu e. acredito, será um grande
contribuidor para mudar o que viveu e vive hoje a sociedade brasileira.
Dará exemplo, juntamente com o Governador Aécio Neves, de
harmonia e de equilíbrio das forças representativas,
democraticamente eleitas pelo povo mineiro. Que possamos daqui
refletir e continuar dando exemplos para o Brasil. Que Deus abençoe
todos nós.

Sei, Maria Olivia, que você será a última a sair deste Plenário hoje,
mesmo simbolicamente. Poder-se-ão apagar as luzes. mas não se
apagará a luz da sua alma aqui. nesta Casa.

Desejamos um Feliz Natal a todos. Muito obrigada.
O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Não poderia

deixar de registrar também a minha satisfação de ter estado ao lado
das companheiras e dos companheiros, meus amigos, com quem
trabalhamos, nesta 159 Legislatura, com muito carinho, respeito e
dedicação.

Quero fazer menção ao trabalho ético, transparente, honesto e sério
da Deputada Jô Moraes. Tive o prazer de trabalhar com ela na
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nesta legislatura, aqui na
Assembléia Legislativa, acompanhamos e vimos que Jô, realmente,
brilhará no Congresso Nacional, que precisa ser resgatado por ter sido
muito maculado. Acredito que Minas ganhará muito com a postura
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ética, a transparência e o trabalho da Jô Moraes. Desejo-lhe
sucessos. Que Deus a abençoe. Que você seja, realmente, uma
referência no Congresso Nacional.

Deixo também o meu abraço ao meu amigo Deputado Bilac Pinto,
que, com seu trabalho transparente e ético, não só aqui na Casa mas
como Secretário do governo Aécio Neves, soube conduzir suas
atividades, trabalhando para o resgate e o desenvolvimento de Minas
Gerais. Com toda a certeza, no Congresso Nacional fará um excelente
trabalho.

Deixo um abraço, também, aos Deputados Miguel Martini, Luiz
Fernando Faria, Antônio Andrade, Paulo Piau e Leonardo Quintão.
Acredito que o Brasil ganhará muito com esses Deputados. que
integrarão o Congresso Nacional.

Agradeço o apoio e a amizade da minha amiga Lúcia Pacífico.
Trabalhamos juntos na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tenho a
certeza de que, da mesma forma como a Maria Olivia, continuará
ajudando Minas Gerais, assessorando o Governador do Estado.
Acredito que S. Exa. não deixará de usar essas ferramentas
importantes no governo que se iniciará em 2007.

Agradeço ao Deputado Laudelino Augusto, a quem já tive a honra
de cumprimentar pessoalmente. Parabenizo-o pela postura ética,
transparente e de compromisso, tanto nas comissões como no
Plenário. Desejo-lhe felicidades. Sem dúvida, vamos tê-lo aqui, nesta
Assembléia, nos debates, nos seminários e nos congressos, dando-
nos a sua contribuição e emprestando-nos a experiência que V. Exa.
carrega.

Também agradeço aos outros Deputados que não foram eleitos,
mas, com toda certeza, estarão ajudando o nosso Estado: aos
Deputados Federais, ao nosso Senador Eliseu Resende, ao
Governador Aécio Neves, referência em administração pública para o
Brasil. Sem dúvida, contará com o nosso apoio, com a bancada
federal, com esta Casa, para o desenvolvimento e o progresso de
Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer, a paciência de V. Exa. e do
Deputado Mauri Torres. Confesso, Deputadas Jô Moraes e Lúcia
Pacífico, que a minha postura de trabalho na Câmara Municipal de
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Belo Horizonte foi completamente diferente. Lá eu tinha o apelido de
"Ferrinho de Dentista". Quando cheguei a esta Casa, deparei-me com
homens e mulheres compromissados. Tive o prazer de presidir a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e trabalhei
também efetivamente nas Comissões de Saúde e do Trabalho.
Realmente, aprendi muito com os senhores. Posso dizer que estou
preparado para, na 1 6 Legislatura, trabalhar com mais afinco e garra,
pois a experiência, a aula que tive com os Deputados e as Deputadas,
sem dúvida, capacitou-me muito para assumir a próxima legislatura.

Quero agradecer a todos os funcionários desta Casa, que, com
muito carinho e respeito, demonstraram ser colaboradores, e a todos
os gabinetes e assessores. Agradeço o apoio, o carinho e a
compreensão. As vezes fugimos um pouquinho no debate, mas isso
faz parte. As vezes, você é chato; às vezes, bom; às vezes, ruim.
Aprendi muito e espero ajudar o Estado de Minas Gerais.

Quero deixar registrado, Sr. Presidente, que fizemos um trabalho
regular. As comunidades terapêuticas, que passam dificuldades muito
grandes, terão, sem dúvida nenhuma, o apoio do Governador Aécio
Neves e do Vice-Governador Anastasia. Fizemos também um
trabalho, posso dizer, regular com as famílias, com os portadores de
deficiência mental, com portadores de necessidades especiais,
autistas - tivemos comissões especiais -, na Sociedade São Vicente
de Paulo, nos asilos e nas creches. Discutimos a questão do metrô de
Belo Horizonte, do Anel Rodoviário. Se Deus nos der saúde e vida
para lutarmos, vamos continuar trabalhando para proporcionar melhor
qualidade de vida a essas associações e Municípios, que nos
confiaram o seu voto.

Sr. Presidente, quero agradecer, em especial, à assessoria e às
secretárias do meu gabinete pela paciência. As vezes, naquela
corrida, no desespero de tentar ajudar, cobramos muito. Agradeço a
todos os nossos colaboradores. Quero nesta oportunidade desejar um
feliz Natal, um ano novo com muita saúde, muita paz e progresso e
que esta Casa, na qual aprendi e tenho orgulho de trabalhar, possa
ser, para todas as Assembléias Legislativas, referência de como
trabalhar com ética, transparência e verdade. Muito obrigado a todos.

O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente. Deputado Rêmoto Aloise;
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senhores e senhoras da imprensa; funcionários da Casa; Deputados e
Deputadas Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Laudelino Augusto, Maria
Olívia, Elbe Brandão. Venho a esta tribuna despedir-me e, ao mesmo
tempo, agradecer os 12 anos de convivência nesta Casa, em que
aprendi muito com os que me antecederam, auxiliaram-me,
receberam-me e, por que não dizer, até me ensinaram.

Vocês me ensinaram o caminho do diálogo e da humildade e que,
em toda divergência, há sempre o momento de se recuar e, quem
sabe, lá na frente, buscar um consenso para fazer a partir dele
construções coletivas que atendam a todos.

Participei, como membro do Parlamento mineiro, do governo
Eduardo Azeredo, com quem tivemos momento importante na vida
política de Minas Gerais. Vivíamos sob a égide do Plano Real, recém-
instalado no País. Passamos por profundas transformações no Estado
de Minas Gerais. Quando era Deputado da Oposição, ainda que
moderada, estivemos com o Governador Itamar Franco, participando
da relatoria e da criação de diversos fundos - de transportes, de apoio
às empresas eletroeletrônicas -, num governo que se pautou, acima
de tudo, pela defesa das empresas nacionais. Foi contra a
privatização da Vale do Rio Doce e teve passagem extremamente
atípica pelo Estado de Minas Gerais.

No governo Aécio Neves, fui convocado para servir como Secretário
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Estive junto dos
colegas Agostinho Patrús, Elbe Brandão. Neider Moreira e João Leite,
todos prestando grande contribuição no início da gestão do
Governador Aécio Neves. Hoje temos certeza de que ele fez
realmente um grande governo, mas, quando iniciamos, herdamos um
Estado difícil de ser administrado, uma situação em que a criatividade,
o bom senso. o espírito público, a retidão eram palavras de ordem
para fazermos o que é conhecido como choque de gestão. Muitos
diziam que era uma aventura, um sonho; hoje podemos dizer que
efetivamente deu certo. O resultado está aí: o Governador Aécio
Neves foi reeleito pela grande maioria dos votos mineiros. Aliás, uma
maioria nunca vista na história do Estado de Minas Gerais. Minas,
hoje, podemos dizer, é um novo Estado, com diretrizes em que
efetivamente a política pública funciona sempre em benefício dos mais
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necessitados.
Quanto à nossa gestão como Secretário de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, abro um pequeno parêntese. Trabalhamos muito
para fazer com que o conhecimento gerado nas universidades fosse,
de certa forma, transformado em inovação tecnológica, em produto,
para que, conseqüentemente, ganhasse mercado, gerasse emprego e
aumentasse a arrecadação do Estado de Minas Gerais. Esta, sim, é a
verdadeira maneira de se fazer inclusão social. Trabalhamos muito
para que Minas desse um salto tecnológico. Talvez tenhamos feito um
grande esforço, tenhamos conquistado um pequeno passo rumo ao
caminho certo, dando exemplo. inclusive, ao nosso país.

O Governador Aécio Neves fez uma grande transformação. Depois
de 12 anos e de 3 mandatos neste Parlamento, fui ungido por Minas,
pelo Sul de Minas, pelo Vale do Jequitinhonha, pelo Norte. pela
Região Metropolitana, para representar o nosso Estado na Câmara
dos Deputados. Faço isso com muita humildade e levo deste
Parlamento o exemplo que aprendi com cada um de vocês,
Deputadas, Deputados. funcionários: o exemplo da conciliação, da
busca do espírito público, acima de tudo, da ética quando se está
servindo, enfim, o exemplo que Minas sempre deu ao Brasil. Vou para
Brasília e sempre defenderei os interesses do nosso Estado, pois
quem defende os interesses de Minas sabe fazer a conciliação dentro
do Congresso Nacional.

Deixo aqui uma palavra de agradecimento a cada um, assim como
ao nosso Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que
conduziu esse trabalho de forma brilhante durante os quatro anos de
gestão do Governador Aécio Neves. Deixo uma palavra àqueles
colegas que, de certa forma, não tiveram a oportunidade de voltar ao
parlamento, pela contribuição que deram, pela maneira como
souberam compreender a vida democrática. A Deputada Lúcia
Pacífico, pela sua brilhante atuação na defesa dos consumidores. Ao
Deputado Laudelino Augusto. pela sua brilhante atuação em defesa
do meio ambiente. A Deputada Maria Olivia, que deixou aqui, como
disse a Deputada Elbe Brandão, uma lembrança que jamais
esqueceremos, seu filho Tiago Ulisses, que vem fazer com que este
Parlamento tenha, cada vez mais, a capacidade de articular e buscar
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soluções. Este Parlamento deixará saudades. Saudades da
convivência que cada um de vocês proporcionou durante 12 anos de
vida pública. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Presidente
Na vida sempre existem idéias em movimentação. Neste dia, nesta

Casa, neste Plenário, tivemos várias idéias em movimentação. A
Deputada Elbe Brandão, de maneira muito feliz, disse que temos
caminhadas na vida. E nós escolhemos, sim, os caminhos a seguir.

Minha grande amiga Deputada Jô Moraes, muitos não entenderam a
amizade que construímos. As questões ideológicas, jamais
discutimos, mas houve o respeito da amizade, do coleguismo e das
horas em que discutimos sobre várias questões. Permita-me,
Deputada Jô Moraes, dizer aos colegas que tenho guardados na
minha casa mais de 15 livros recebidos de V. Exa. Só não li um deles,
o que ganhei na semana passada. Mas tenham certeza absoluta de
que, em qualquer lugar em que a Deputada Jô Moraes se encontrar,
junto comigo ela estará. Não só na saudade das horas alegres que
aqui vivemos, mas também das horas tristes que compartilhamos: nas
leituras agradáveis e amenas de vários autores, aliás, até daquele que
ensina o abecedário dos políticos, cujo livro já li duas vezes.

Minha querida Deputada Lúcia Pacífico, não nos conhecíamos. V.
Exa., da Capital, e eu, do interior. Tornamo-nos grandes amigos:
amigos fraternos, amigos sinceros. Por maior que seja a saudade, ela
jamais vai medir e pesar a sua presença neste Plenário, nesta Casa.
V. Exa. passou por aqui e deixou marcada a presença da nobre
Deputada Lúcia Pacífico. Tenha a certeza absoluta de que ninguém
tira aquilo que Deus nos dá e que deixa marcas para sempre.

Minha querida Deputada Maria Olivia, é privilégio que poucos têm,
iesta Casa, o de falar o seu nome. Imaginem o Reminho usando da
tribuna para falar em nome da querida Deputada Maria Olívia.
Chegamos juntos, há muito tempo. Tivemos várias jornadas. V. Exa.
sempre fez campanha na minha região, e sempre houve o respeito.
Um respeito absoluto - não houve respeito relativo. V. Exa. ficava
hospedada na minha residência, que chamo de hotel, quando passava
por Itamoji. Monte Santo e Muzambinho. E muito difícil, Deputada
Maria Olívia, pois sentimento, às vezes, não se mede pelas palavras,
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mas, sim, pelo sentimento interno. Deus foi muito sábio quando disse
que o coração deveria estar abaixo da cabeça, para podermos
mentalizar e, por meio do coração, expor as palavras do sentimento e
da alma para aqueles que são nossos amigos.

Você não vai. Não vou falar do Tiago. Tenho três filhos que, talvez
um dia, possam ser um Tiago nesta Casa.

Iremos apagar as luzes desta legislatura? Deste Plenário? Acho que
não, porque ninguém apagará o dia de hoje. Em quatro anos, aprendi
muito. Vocês me deram a honra de ser Vice-Presidente desta Casa
por duas vezes, coisa inédita. Aprendi muito. Venci sete eleições em
oito, Alberto. Isso é um aprendizado que jamais pode ser transferido.
Esta Casa é maravilhosa.

Estes dias, me perguntei: se fosse escolher entre ser Deputado ou
médico, qual escolheria? Um se destina a salvar vidas; outro, a
defender vidas. Muito complexo. Aqui é minha casa primeira. Conheço
a sala, os corredores, os quartos, a cozinha. Deputada Jô, sabe
quando você conhece totalmente uma casa que habitou e onde se
sentiu muito à vontade? Esta é minha casa. Não vou comentar sobre
as eleições.

Muito obrigado àqueles que, ao caminharem, Deputada Elbe,
independentemente da trajetória, terão a tranqüilidade de chegar com
o dever cumprido. Ninguém segura o vento quando sopra em
determinada direção. Aqui, temos uma direção a seguir.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n
651/2003, do Deputado Biel Rocha, que dispõe sobre a implantação
do programa de redução de resíduos por empréstimo público ou
privado, na forma que especifica; 1.911/2004, do Deputado Paulo
Piau, que acrescenta artigo à Lei n 1 13.949, de 11/7/2001; 2.087/2005.
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a prática do
turismo de aventura no Estado e dá outras providências; 3.43612006,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari o imóvel que especifica; 3.732/2006, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera o art. 225 da Lei n
6.763. de 26/12/75: 3.796/2006. da Mesa da Assembléia, que dispõe
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sobre a remuneração do Governador e do Vice-Governador do
Estado, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto de Estado; e
3.64512006, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2007 (- A sanção.).

3? Parte
O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - Esgotada a matéria

destinada a esta fase, passa-se à 3 1 Parte da reunião, com a leitura
de comunicações e oradores inscritos.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo

comunicações a serem feitas nem oradores inscritos, a Presidência
encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20
horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
solene de logo mais, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 659 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/12/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 14 Parte: Ata - 20 Parte

Ordem do Dia): 2? Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 9 2.08612005;
requerimento do Deputado Célio Moreira; deferimento; votação do
Substitutivo n2 2, salvo emendas; aprovação; prejudicial idade do
Substitutivo n2 1 e das Emendas n 9s 1 a 3 - Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução n9 1.151/2003; requerimento do
Deputado Gustavo Valadares; aprovação do requerimento -
Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução n 11 1.897/2004;
requerimento do Deputado Gustavo Valadares; aprovação do
requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nç
2.702/2005, requerimento do Deputado Gustavo Valadares;
aprovação do requerimento - Questão de ordem - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei Complementar n Q 93/2006: encerramento da
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discussão; inexistência de quórum especial para votação de projeto de
lei complementar - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n
1.886/2004; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão,
em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.661/2005; aprovação - Discussão,
em 2 turno, do Projeto de Lei n° 2.876/2005; apresentação da
Emenda n9 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação na forma do vencido em V turno; questão de
ordem; leitura e votação da Emenda n 2 1; aprovação - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei n Q 2.955/2006; aprovação na forma do
vencido em 1 9 turno - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n
3.056/2006: aprovação - Discussão, em 2 ç turno, do Projeto de Lei n9
3.340/2006: aprovação na forma do vencido em 1 Q turno - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei nQ 3.694/2006; encerramento da
discussão; discurso da Deputada Elisa Costa; votação do projeto;
aprovação na forma do vencido em 1 2 turno; verificação de votação;
ratificação da aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n
3.695/2006; requerimento do Deputado João Leite: aprovação do
requerimento - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei Q

3.732/2006; requerimento do Deputado João Leite: aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n
2.493/2005; aprovação na forma do Substitutivo n g 1, com a Emenda
n2 1 - Discussão, em V2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.368/2006;
aprovação - Discussão, em 1 Q turno, do Projeto de Lei n g 3.38912006;
aprovação - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 1 3.729/2006;
aprovação - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n° 3.796/2006;
discursos dos Deputados Rogério Correia e Laudelino Augusto;
questão de ordem: chamada para a recomposição do número
regimental: inexistência de quórum para continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos
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Pimenta - Cecilia Ferramenta - Céiio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguei Martini - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h12min, a lista de

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

1 ? Parte
Ata

* O Deputado João Leite, 29-Secretário "ad hoc', procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2? Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 21 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1? Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, aproveitando este

ntervalo de discussão dos projetos que serão votados hoje, faço
comunicação de um fato que causou muito pesar ao povo de Montes
Claros. Refiro-me ao falecimento de um grande companheiro, Sr.
Hernani Pereira, falecido no último final de semana, parente do Gil.
Era um jovem empreendedor, da tradicional família Pereira, que tinha
uma vida dedicada à agropecuária e filho do ex-Deputado Edgar
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Pereira.
Trata-se de uma pessoa que nos deixou precocemente, aos 61 anos

de idade, o que causou um pesar e uma comoção muito grande nos
montes-clarenses.

Em meu nome, no dos Deputados norte-mineiros e no do povo de
Montes Claros, manifesto o nosso sentimento de pesar à família
Pereira, que está enlutada, bem como ao povo de Montes Claros.
Solicito que conste m ata a manifestação de pesar desta Casa, do
povo de Montes Claros pelo falecimento do companheiro, do grande
montes-clarense Sr. Hernani Pereira. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei Q

2.08612005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a
proteção da saúde dos consumidores nos estabelecimentos
comerciais que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n2 1, que apresentou. A Comissão de Defesa do
Consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça, com as
Emendas n9s 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n 2 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Defesa do Consumidor para parecer sobre as Emendas
n2s 4 e 5. Vem à Mesa requerimento do Deputado Célio Moreira,
solicitando a retirada de tramitação das Emendas n 2s 4 e 5 ao Projeto
de Lei n 2 2.086/2005. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VIII do art. 132 do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n9 2, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n 2 2, ficam
prejudicados o Substitutivo n 2 1 e as Emendas n2s 1 a 3. Está,
portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n 9 2.086/2005 na
forma do Substitutivo n2 2. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 1.151/2003,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2002. A Comissão
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de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares, solicitando o
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n Q 1.151/2003. 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 Resolução n ç 1.897/2004,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2003. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição do Substitutivo n Q 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gustavo Valadares solicitando o adiamento da discussão do Projeto
de Resolução n g 1.897/2004. 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 Resolução n g 2.702/2005,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2004. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do Projeto e pela
rejeição da Emenda n 9 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gustavo Valadares solicitando o adiamento da discussão do Projeto
de Resolução n° 2.702/2005. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, apenas para dizer uma frase: o adiamento da discussão
desses três projetos de resolução vem responder a uma necessidade
de fato porque, a nosso ver, nenhum dos três tem os pressupostos
legais, uma vez que o Ministério Público Especial, no Tribunal de
Contas, não deu ainda seu parecer. A discussão foi retirada em boa
hora. O projeto de criação do Ministério Público Especial já foi
aprovado, agora deve ser feito concurso para a constituição desse
Ministério Público especializado para que dê parecer sobre essas
contas. Como representante do povo, é responsabilidade nossa votar
projetos de lei que tenham pressupostos legais. Em 2003 foi
declarada a inconstitucionalidade pelo Ministério Público, que, à
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época, acompanhava o Tribunal de Contas. Foram colocados
Procuradores que não são do Ministério Público, e, a nosso ver, com
orientação jurídica, esses projetos não têm os pressupostos legais. O
adiamento da discussão foi pedido em boa hora. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão. em 29 turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 93/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei
Complementar n P 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em l Q turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n9 7, não há quórum especial para votação de projeto
de lei complementar, mas que há para apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 9 1.886/2004, do
Deputado Dimas Fabiano, que autoriza o IEF a doar ao Município de
Itajubá o imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n
1.886/2004 na forma do vencido em l Q turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n Q 2.661/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Senador José Bento o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n11 2.876/2005, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá
outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
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aprovação do projeto na forma do vencido em 1 9 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N Q 1 AO PROJETO DE LEI N 2 2.876/2005

Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O inciso 1 do art. 2 9 da Lei nQ 14.646, de 24 de junho de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 -
- do auxílio previsto na Lei n 9 11.259, de 28 de outubro de 1993, o

servidor ativo de que tratam o art. 4 da Lei flQ 15.014, de 15 de janeiro
de 2004, e o art. 5 da Resolução n 1 5.105. de 26 de setembro de
1991, e o servidor inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa;".

Sala das Reuniões. 19 de dezembro de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A apresentação desta emenda tem o objetivo de

atualizar o dispositivo em questão, a fim de indicar corretamente a
norma em vigor que estabelece as carreiras da Secretaria da
Assembléia Legislativa. Visa ainda a restabelecer uma situação
existente antes da edição da Lei n Q 14.646, de 24/6/2003, uma vez
que até a data da edição dessa lei, o servidor inativo também era
beneficiário do fundo, independentemente da forma de seu ingresso
no Quadro de Servidores desta Casa.

Pela razão supramencionada e verificando-se que a medida não tem
repercussão negativa na gestão financeira do Fundo, solicita-se aos
nobres pares a aprovação desta emenda.

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 Ivair Nogueira, que recebeu n 9 1, e que,
nos termos do § 49 do art. 188 do Regimento Interno, será submetida
a votação independentemente de parecer. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, gostaria que a

emenda fosse lida.
0 Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
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proceda à leitura da Emenda n 2 1.
O Deputado João Leite - (- Lê a Emenda n°1, publicada acima.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n Q 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de
Lei n g 2.876/2005 na forma do vencido em 1 2 turno com a Emenda
1. A Comissão de Redação.

Discussão. em 29 turno, do Projeto de Lei n g 2.955/2006, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a realização de
exame ocular denominado "teste do reflexo vermelho" em recém-
nascidos nas unidades hospitalares do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 9 turno. Em discussão. o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n Q 2.955/2006 na forma do vencido em l Q turno.
A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Discussão, em 2 2 turno,
do Projeto de Lei ng 3.056/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Pedro dos Ferros. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão. o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 2 9 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.340/2006, da Deputada Elbe Brandão, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Janaúba o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n 9 3.340/2006 na
forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de Redação.
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Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei flQ 3.694/2006, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n 2 14.693, de
30/7/2003, que institui o adicional de desempenho, no âmbito das
administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a
palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Em nome do Bloco PT-PCdoB, lembro
que, no 1 turno, a nossa bancada votou contra o projeto, porque ele
piora muito a lei existente desde junho de 2003, quando foi instituído o
adicional de desempenho no Estado de Minas Gerais. Naquele
momento, as categorias e os servidores, especialmente os da
educação, podiam optar entre o adicional por tempo de serviço - os
cüinqüênios, 10% a cada cinco anos - e o adicional de desempenho.
A lei também dava essa possibilidade de participação aos que
cumpriam estágio probatório.

Nos últimos três anos, percebemos que a lei não foi posta em
prática, porque a maioria dos servidores, bastante desconfiados, não
se sentiram seguros de que esse adicional de desempenho fosse
frutificar e garantir, de fato, percentuais, conforme alardeado no início
da legislação.

Na época, a nossa bancada votou favoravelmente, compreendendo
que era uma possibilidade a mais de garantir os direitos e de
recuperação dos salários dos servidores mineiros. Agora chega um
novo projeto, que, para o Bloco PT-PCdoB, representa um retrocesso
em relação ao anterior. Naquele momento, os servidores não foram
atraídos e preferiram os qüinqüênios. O projeto de lei que está sendo
apresentado é um retrocesso. Os servidores do estágio probatório não
têm direito, e o adicional passa por critérios que prejudicam a
promoção automática. Ele se refere ainda a uma lei que foi retirada
pela sensibilidade desta Casa e pela atuação dos movimentos sociais,
representando um retrocesso em relação aos planos de carreira e às
tabelas salariais, inibindo e prejudicando as progressões automáticas.
O adicional de desempenho é definido por uma série de critérios, por
uma tabela.
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Na lei anterior, no início, os servidores podiam chegar a um aumento
de até 70% dos vencimentos básicos. Agora, com a nova legislação e
o critério de um percentual a cada ano - a tabela ainda não foi bem
explicada e precisa de aprofundamento -, somente após 35 anos de
trabalho os servidores atingirão um aumento de 70% dos vencimentos
básicos na carreira.

No entendimento do nosso Bloco, esse projeto de lei é um
retrocesso da legislação vigente e não atraiu os servidores públicos do
Estado, atraindo muito menos os servidores que entraram
posteriormente à lei de 2003, pois não têm direito ao adicional por
tempo de serviço, ao estágio probatório nem ao adicional de
desempenho. Portanto, entendemos que fica cada vez mais difícil
trabalhar no serviço público do Estado de Minas Gerais. Vemos a
insatisfação crescente dos servidores da educação e da saúde.

Uma das várias questões que o governo do Estado de Minas Gerais
não resolveu nestes quatro anos foi a garantia de uma política digna
de recomposição e recuperação salarial para seus servidores. Ficou
devendo também políticas sociais, o que a população sente. O Estado
de Minas Gerais precisa ter mais recursos, e não apenas apropriar-se
dos recursos federais na área social, além de ter uma política social
mais consistente. A política de remuneração e garantia de dignidade
de direitos dos servidores do Estado não é gasto, mas investimento,
que garante melhor atendimento aos cidadãos mineiros e
implementação de políticas públicas com maior empenho e eficiência.

Portanto, votamos contrariamente, compreendendo que essa política
é um retrocesso, pois somente após 35 anos de atuação é que se
obterão 70% de melhoria do piso salarial. E principalmente na
educação. Trabalhamos durante muitos anos nessa área, e a
educação ainda não está recebendo a atenção devida do governo de
Minas Gerais, sendo o salário-base ainda inferior ao salário mínimo.
Desejamos que, neste segundo mandato, o governo de Minas atenda
melhor a todos os servidores, especialmente os da educação e da
saúde, que constituem a maior categoria do Estado. E quando formos
tratar do adicional individual de promoção, e principalmente um
adicional de desempenho como esse, que seja para garantir a
recuperação da dignidade salarial dos servidores de fato.
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Por essas razões, nossa bancada, em nome do Bloco PT-PCdoB,
votará contrariamente a esse adicional de desempenho.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados, votaram "não" 11

Deputados. totalizando 41 votos. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 3.694/2006 na forma do vencido em 1 2 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.695/2006, do
Governador do Estado, que altera a Lei n 9 15.470, de 13/1/2005, que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado João
Leite, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei n
3.69512006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n2 3.732/2006, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera o art. 225 da Lei n
6.763, de 26/12/75. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em l Q turno. Vem à Mesa
Requerimento do Deputado João Leite, solicitando o adiamento da
discussão do Projeto de Lei ng 3.732/2006. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n Q 2.493/2005, do
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Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Maria Tereza Lara, que
cria o Programa Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n g 1, que apresenta. A Comissão
de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n g 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n 9 1, da Comissão de Meio Ambiente. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n g 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei ng 2.493/2005 na forma do Substitutivo n g 1
com a Emenda ng 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 3.368/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Albertina o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Discussão, em 1 9 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.389/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Geraldo. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 9 3.729/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Miguel do Anta o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em l Q turno,
do Projeto de Lei ng 3.796/2006, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador
do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo. o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente. Deputado Mauri
Torres, embora esse projeto seja de autoria da Mesa, não contou com
o meu apoio nem com minha assinatura. Solicitei a discussão desse
projeto e vou explicar aos colegas por que não o assinei. Como único
integrante da Mesa que se posicionou contrariamente, farei agora
minha justificação.

Esse projeto, nos arts. 1 9 e 2, determinará os subsídios mensais do
Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos
Secretários Adjuntos. Na verdade, concederá um reajuste de cerca de
20% nos salários dos Secretários, dos Secretários Adjuntos e do Vice-
Governador.

Não sou contra o índice aqui estabelecido, mas contra o fato de se
utilizarem dois pesos e duas medidas. Com  o voto contrário do Bloco
PT-PCdoB, o governo aprovou uma lei delegada na qual deixa claro
que poderá criar secretarias, cargos em comissão, em especial de
recrutamento amplo, além de poder reajustar os salários dos referidos
cargos.

Então, vejam bem, o que o governo pretende é conceder reajuste
aos cargos em comissão e de recrutamento amplo. Como isso não
poderia ser feito porque os salários são muito semelhantes ao de
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Secretário, há. agora, o aumento de Secretário em torno de 20% para
que se possa aumentar os salários dos cargos de confiança também
em 20%.

Ora, o que questionamos não é o valor de 20% de aumento, acho
até que é um aumento razoável, do ponto de vista do Secretário, e
mesmo dos cargos em comissão e de recrutamento amplo. O
problema, Deputado Laudelino Augusto, é que são dois pesos e duas
medidas. Para o servidor efetivo não se fala em aumento. Os
servidores estão sem reajuste há muito tempo.

Assim, quero aqui fazer coro quanto à emenda apresentada pelo
Deputado Padre João. Ele apresenta uma emenda que é exatamente
essa: o percentual aplicado para o aumento do subsídio do Secretário
Adjunto de Estado, fixado em parcela única, constante no anexo desta
lei, será aplicado aos servidores públicos civis da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo e aos militares do
Estado.

Ora, se essa emenda do Deputado Padre João for acolhida e
aprovada, acho que aí, sim, poderemos votar por unanimidade o
conjunto do projeto. O reajuste de 20% iria para os Secretários
Adjuntos. os Secretários, os ocupantes de cargos em comissão e,
também, para o servidor público.

Como disse a Deputada Elisa Costa, os professores e as
professoras, por exemplo, continuam percebendo um salário irrisório.
Seu salário-base é menor que o salário mínimo e ficará menor ainda
com o aumento que o salário mínimo terá agora, acima, aliás, do
percentual inflacionário, que é a recuperação do poder aquisitivo do
trabalhador que recebe o salário mínimo. Agora, no caso do
professores, não existe essa reciprocidade. Novamente os
professores terão defasado o seu salário em relação ao salário
mínimo, continuando a receber menos ainda que o salário mínimo no
seu salário-base.

Isso para não falar também dos outros servidores públicos, que de,
maneira geral, estão com o salário defasado. Assim é o caso dos
médicos e de todo o pessoal da área da saúde, da área
administrativa, e mesmo a fiscalização está com o salário defasado.
Não há política de recuperação disso.
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Ê por isso, Presidente Deputado Mauri Torres. que não assinei esse
projeto da Mesa, exatamente por não ser possível. Conversei com o
Presidente Deputado Mauri Torres para que acatasse já no projeto
essa emenda que foi agora apresentada pelo Deputado Padre João,
mas, infelizmente, ele achou que não teria condições de fazer isso por
vários motivos e não incluiu no projeto de lei o reajuste também para
os funcionários efetivos.

Espero, portanto, que a emenda do Deputado Padre João seja
aprovada pela Mesa, meu voto será favorável. Se essa emenda for
acatada e aprovada, aí, sim, poderemos votar favoravelmente ao
projeto. Caso contrário, não. Como votar favoravelmente a um projeto
em que os servidores públicos efetivos não têm sequer um incentivo e
nem mesmo um aceno do governo?

Repito e termino dizendo isto aos servidores de cargo de confiança
e de recrutamento amplo do Governador, a facilidade está posta
através de lei delegada. O índice e o quanto terá de aumento cada
um, o próprio Governador o fará por lei delegada.

Para o servidor efetivo, absolutamente nada. Para o servidor efetivo
o que havia era o rigor de uma política remuneratória que é um
impedimento a mais para que se tenha um reajuste anual.

Essa é a minha justificativa por não ter assinado o projeto e declaro
que votarei favoravelmente à emenda do Deputado Padre João.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
povo mineiro, o Projeto de Lei n g 3.79612006, em primeira discussão,
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado. Trata-se de projeto da Mesa da Assembléia, que
opina pela sua aprovação. Gostaria de saber se o projeto passou por
outra Comissão. Toda vez que votamos matéria que envolve gastos
do Estado, cita-se a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, com um
quadro de metas, e se haverá recursos para pagar de acordo com os
limites estabelecidos por ela.

Quando se trata de funcionalismo público, alegam que não pode
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haver aumento para o funcionário público porque passará os limites.
Somos favoráveis à emenda protocolada pelo Padre João, a qual
determina que o percentual a ser aplicado no aumento dos subsídios
dos Secretários de Estado e Secretários Adjuntos. em parcela única,
constante no anexo da lei, será aplicado aos servidores públicos civis
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
e aos militares do Estado.

Tenho quase certeza de que essa emenda esbarrará na questão
dos limites da LRF. A Mesa da Assembléia elaborou o projeto. Quero
saber por qual Comissão tramitou o projeto. O Estado terá condição
de pagar o aumento? Dizem que o quadro foi enxugado, mas não foi.

A opinião pública está preocupada com o anunciado aumento dos
Senadores e dos Deputados Federais e fazem muitas manifestações.
Nos nossos gabinetes, temos recebido telefonemas e 'e-mails'.
Muitos nos dizem até palavrões, como se também tivéssemos
aumentado os nossos salários. Há um dispositivo no Estado que
garante, automaticamente, aumento para os Deputados.

O interessante é que não há nada automático no salário mínimo ou
nos vencimentos do funcionalismo estadual, que precisa fazer pressão
democrática, greves e movimentações, caso contrário, recebem
apenas percentuais pequenos.

Sinto-me à vontade para falar sobre salários, pois, em solidariedade
aos trabalhadores que recebem 132 salário, nunca tive dificuldade em
renunciar ao recebimento do 14 9 e 152 salários. Em 1°-12í2003, quando
tomamos posse na Assembléia, apresentei requerimento dispensando
a ajuda de custo ou o chamado auxílio-paletó. Sou professor e nunca
recebi 149 nem 15 salários.

Alguém poderá dizer que o Deputado Laudelino Augusto está
questionando os salários porque não foi reeleito. Sinto-me livre para
falar sobre esse assunto porque, quando fui Vereador por seis anos
em ltajubá, por cinco anos, eu e outro Vereador recebemos menos do
que os outros Vereadores. Na ocasião, em reunião extraordinária na
calada da noite, apresentou-se um projeto prevendo aumento aos
Vereadores. Votamos contrariamente, mas veio o trator - a maioria
dos Vereadores -, e o projeto foi aprovado.

Tivemos de entrar na Justiça para não receber o aumento, ou seja,

rÁ
L	J



) ló

pagamos para não receber o aumento. Como Vereadores,
trabalhamos bastante e permanecemos seis anos recebendo menos
que os demais Vereadores.

Não tenho dificuldade de falar sobre esse assunto, pois sou
totalmente livre nesse sentido. Todavia, a sociedade deve organizar-
se de fato, pois não dá para dobrar o salário do Deputado no
momento em que o salário mínimo está tão baixo e não dá para as
necessidades básicas. Apesar dessa situação, surge esse projeto de
lei da Mesa da Assembléia.

O jornal oficial do governo de Minas faz questão de dizer que o
projeto é da Mesa da Assembléia, e não do Governador. Faz questão
de dizer que o Governador não está propondo aumento para ninguém,
talvez para que o funcionalismo também não reivindique aumento.
Aliás, a Mesa faz tudo para o Governador, e o Deputado Antônio Júlio
tem feito uma reflexão sobre esse assunto. Indagamos por que existe
a Assembléia, já que o que Governador diz lá, e fazemos aqui.

Estamos preocupados com as notícias que saem, pois foram
publicadas falsas informações. Publicou-se no 'Minas Gerais" da
semana passada: "Assembléia aprova divisão da Copasa". Esta Casa
aprovou divisão da Copasa? Não: aprovou, sim, a criação de uma
subsidiária, o que é diferente. Aquele malfadado projeto de divisão da
Copasa ficou para o ano que vem, pois ainda não conseguiu
convencer nem os técnicos da Copasa. Segundo o Presidente da
Copasa, esse projeto divide a Copasa em pobre e rica. Foi dito que a
Assembléia aprovou a divisão da Copasa, mas o que aprovamos e
aprovaremos em 2 9 turno, talvez amanhã ou depois de amanhã, é a
criação de uma subsidiária, Aguas Minerais de Minas. A proposição já
deveria ter sido votada em junho, quando apresentamos uma emenda
para desmembrar o projeto.

Parece que as considerações que estou fazendo não têm que ver
com o projeto em discussão, mas, na realidade, têm sim. O projeto
que estamos discutindo dispõe sobre a remuneração do Governador
do Estado e também do Vice-Governador. Eles têm conhecimento
sobre esse assunto e parece que isso foi feito no Palácio. O
Governador já está com o 'marketing" pronto para dizer que não quer
o aumento, como ocorreu da outra vez. Alega-se que foram os
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Deputados que propuseram o aumento de quase 100%. Os
Deputados da Assembléia também o farão, assim como os
Vereadores. E o famoso efeito-cascata. Todavia, ainda não
conseguimos fazer com que o salário mínimo entrasse na cascata. O
salário do funcionalismo, dos professores, dos servidores da saúde e
dos funcionários desta Casa também deveriam entrar nessa cascata.
Portanto o Governador alega que não quis o aumento. Já foi ao
programa do Ratinho, do Luciano Huck e da Hebe Camargo, para
dizer que não quis o aumento da outra vez. Parece até que precisa
renunciar algo forte, grande.

Foi publicado no jornal que 200 empresários são os donos do poder
neste país, pois deram R$500.000.000.00 para as campanhas
eleitorais do Presidente Lula. do Governador Aécio, dos Deputados
Federais e Estaduais. Até quando irão financiar campanhas eleitorais?
Posteriormente alegam que abrirão mão do aumento e que deve
haver solidariedade aos trabalhadores. Por que ele não enviou o
aumento? Sempre que apresentamos projeto referente a aumento de
salário, ele alega que isso não é iniciativa de Deputado, mas de
Governador, pois só o Poder Executivo pode legislar nesse sentido.
Não sei por que a Mesa assinou o Projeto de Lei n Q 3.796.

A própria Mesa opina pela aprovação do projeto, e o faz na última
hora, no apagar das luzes. Isso é interessante.

Relacionada ao tema, consta na pauta a discussão das contas de
2002, do Governador Itamar Franco. Falei e continuarei falando sobre
a análise, pelo Tribunal de Contas, das contas do atual Governador e
sobre o salário. Foram feitas várias ressalvas pelos técnicos, pessoas
sérias que estudaram e se debruçaram sobre a resolução e as contas
de 2002 e 2003. Nas contas de 2004, o tal do déficit zero foi uma
falácia segundo esses técnicos, pois, dos 12% que deveriam ser
destinados à saúde, gastou-se apenas a metade, ou seja, 6,4%.
Gastos relativos ao Corpo de Bombeiros, à Copasa e ao lpsemg
foram colocados como sendo da saúde. Nós, Deputados, temos
descontos relativos ao lpsemg no nosso contracheque. Além disso,
colocou os gastos relativos à reforma do Hotel de Araxá, e depois
passou ao Ouro Minas como sendo também da saúde. Fez isso com o
dinheiro público!
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Esses dados constam no relatório do Tribunal de Contas, feito pelos
técnicos. Posteriormente, o documento é encaminhado aos
Conselheiros e à Conselheira - essas aprovações vieram antes da
chegada dessa Conselheira. Os Conselheiros políticos - quatro estão
na lista do Valério - aprovaram as contas, sem ressalvas.

Temos apenas uma semana de mandato, mas é a nossa obrigação -
não conseguiríamos sequer dormir - falar em nome do povo mineiro. E
o que eu tenho dito e repito: trata-se do esquema de manutenção do
poder, do qual faz parte o Tribunal de Contas. Houve ressalvas
porque os técnicos são sérios, mas os Conselheiros aprovam contas
sem ressalvas. Desse jeito, nunca aparecerá uma falcatrua, como a
cia Comig, hoje Codemig. Solicitamos CPI para apurar o assunto e
conseguimos 41 assinaturas. O requerimento não foi sequer lido aqui.
Na época, o Líder do Governo Aécio nos disse: "Deputado, não pode.
Temos ordem expressa para não assinar o documento". isso ocorreu
porque se tratava do caixa dois do governo.

A estrada Maria da Fé-Cristina e outras estão daquele jeito - não
abordarei esse assunto porque não posso, de acordo com o
Regimento.

A questão das contas teve discussão adiada. Já tive a oportunidade
de dizer que não há pressupostos legais porque o Ministério Público
especializado ainda não foi constituído no Tribunal. Em 2003, foi
declarado inconstitucional, o Procurador-Geral retirou a matéria para
não incorrer em improbidade, mas o Governador nomeou três
advogadas, funcionárias do Executivo, para emitir parecer. Houve
ainda um advogado que depois se retirou honestamente. Era precário,
e o negócio começou a durar um ano, dois anos, três anos. Portanto
não há parecer do Ministério Público especializado sobre as contas,
que, aliás, tiveram votação adiada.

Ficamos angustiados com essa situação. E bom que os senhores
saibam que há uma pauta mínima, e a discutimos. Costumam nomear
a Oposição e a Situação. Digo nomear porque não concordo com isso.
A referência do poder é o povo organizado. Oposição a que e a
quem? Ao povo não é. Somos e sempre seremos favoráveis ao povo.
Portanto não me sinto parte da oposição a ele em hipótese alguma.

Somos, sim, oposição ao que não tem justificativa legal nem
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pressupostos mínimos válidos, como a questão que envolve lrapé,
que ainda não foi resolvida. Passar 30 milhões para... Aliás, não é
para lrapé. Esse é um outro erro que foi publicado no "Minas Gerais":
"Usina de lrapé terá mais recursos". Onde? E bom que o pessoal
saiba disso. Numa audiência realizada aqui, foi dito com todas as
letras que é para pagar despesas já realizadas. Então, como disporá
de mais recursos? Já que saiu publicado no jornal oficial. o povo
pensará que é novo recurso. Isso é uma mentira, pois a mensagem do
Governador diz que é para completar o assentamento. Então, ficará
parecendo por aqui que é dinheiro novo para completar o
assentamento, mas não é.

Portanto, os pressupostos não são válidos, mas sim falsos. Não
somos obrigados a votar na Assembléia algo que é falso. Esse é um
outro que também gostaria que fosse retirado da pauta, apesar de a
Cemig estar verificando e atendendo-nos. Hoje é segunda-feira. Ela
ficou de trazer respostas às reivindicações dos atingidos pela
barragem - aliás, há muitas famílias atingidas. Estamos nessa
angústia.

Esse projeto que discutimos neste momento não faz parte da pauta
mínima. Perguntei isso ao nosso Líder, até porque seria chato ficar
segurando, discutindo e exigindo explicações. Apresentamos uma
emenda e a defenderemos. Ele disse que ela não está na pauta
mínima. Se estivesse, já teríamos discutido antes, pois temos bom-
senso. Além de outros projetos, há, por exemplo, o do ensino
religioso, que está na pauta mínima, mas não conseguimos nem
passá-lo no 1 9 turno. Precisamos deles.

Quanto às emendas, não tocarei nesse assunto, pois já discutimos
muito sobre elas. Emendas de muitos Deputados da Oposição ainda
não foram liberadas. Isso é uso da máquina pública, porque liberam
outras e não as que elaboramos para o nosso povo pobre - aliás,
emendas que passaram aqui no Orçamento, foram publicadas e
votadas. Não cumprem nada disso. Desejam liberar R$30.000.000,00
para a Cemig, e não R$30.000,00 ou R$40.000,00 para os pobres de
Minas Gerais. Por outro lado, emendas de última hora, como essa do
aumento de salário... Lutaremos para que passe a emenda do
Deputado Padre João, que, aliás, assinamos juntos. Quer dizer, que o
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aumento concedido aos Secretários Adjuntos de Estado seja
repassado para os servidores públicos civis da administração direta,
autárquica e fundaciorial do Executivo e dos militares do Estado.
Então, é isso.

Queremos entender bem porque quem deu o parecer foi a Mesa. Ela
mesma elabora o projeto e faz o parecer? Além disso, se há os
pressupostos, se está garantido que não ultrapassará o limite legal...
O Governador passará a receber R$10. 500,00;  o Vice-Governador do
Estado, R$10.250,00: Secretário de Estado, R$10.000,00; Secretário
Adjunto de Estado, R$9.000.000,00.

Então, esse é o projeto que discutimos aqui. A justificação é que, no
§ 2Q do art. 28, com a redação dada pela Emenda à Constituição n
19 - aliás, essa emenda nos faz lembrar a Emenda n2 29, que até hoje
não foi posta em prática no Estado -, a Constituição da República
determina que o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo
pago em parcela única deve ser fixado em lei de iniciativa do Poder
Legislativo. Essa talvez seja a explicação da Mesa. A Constituição do
Estado, por sua vez, determina, no art. 66, que a proposição que
dispuser sobre essa matéria será de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia. Não há, portanto, óbice de natureza constitucional para a
sua apresentação.

No mérito, o projeto mantém a remuneração do governo do Estado
no mesmo valor total atualmente devido - aliás, isso é para fazer o
"marketing": está bem explicado, pois já falei sobre esse assunto - e
promove reajustes diferenciados para os demais cargos. Para o Vice-
Governador o aumento é de 13,8%; para Secretário de Estado,
17,60%; Secretário Adjunto, 20%. Esses percentuais, considerando-se
o fato de que os valores atualmente pagos estão em vigor desde
fevereiro de 2003, são condizentes com a variação dos principais
indicadores utilizados para a medição da inflação do País.

Então, que eles sejam dados também. Não se precisará nem de
parecer. Penso que o parecer da emenda do Deputado Padre João já
está pronto, pois o argumento é o mesmo. (- Lê:)

'Os percentuais, considerando o fato de que os valores atualmente
pagos estão em vigor desde fevereiro de 2003, são condizentes com a
variação dos principais indicadores utilizados para medição da
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inflação do País. O INPC, por exemplo, registra, no período, uma
variação da ordem de 24%, o IPCA da ordem de 25%, e o IPG-M uma
variação da ordem de 26%. Trata-se, portanto, de apenas repor,
mesmo que não completamente, as perdas decorrente da inflação
acumulada no período".

Estou percebendo aqui que não há os papéis mostrando se o
governo terá condições de pagar isso e se não passará dos limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Acredito que seria interessante
termos esse estudo, até porque, na hora de dar o aumento para o
funcionalismo, virá a desculpa de que não será possível, uma vez que
ultrapassará os limites para se gastar na folha de pagamento.

Enfim, o que nos preocupa e que me trouxe aqui para discutir o 19
turno foi o fato de esse projeto de última hora dispor sobre a
remuneração do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários e
dos Secretário Adjuntos, uma vez que a sociedade toda está-se
levantando e questionando, esta semana, nos cultos das igrejas de
que participamos, o aumento dos salários dos Deputados Federais e
dos Senadores. As pessoas, num primeiro momento, não entendem,
pois acham que os Deputados Estaduais também estão nesse
caminho. Temos de dar explicações e fazer a nossa defesa. Como
disse, tenho muito liberdade de discutir essa questão, pelo fato de não
estarmos aqui por dinheiro.

Tenho defendido a tese de que a causa da corrupção, dos
"mensalões", dos "sanguessugas", é o dinheiro e o poder. Dizem que
o dinheiro fascina e o poder corrompe. Parece que quanto mais se
tem, mais se quer.

Se fizermos uma análise bem séria, veremos que os salários já são
suficientes, pois as pessoas já têm casas, carros e outras
propriedades, têm, enfim, como viver dignamente. Se considerarmos
os que ganham salário mínimo, não há nem comparação.

Fizemos uma vez um convite: às pessoas que querem muito
aumento vivam seis meses com um salário, morando num periferia,
precisando pegar ônibus, enfrentar fila de posto de saúde, tendo de
comprar remédios, alimentação e pagar despesas com filhos em
saúde e escola.

Muitos tentam justificar que é necessário o aumento. mas a
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população está-se manifestando contra. Quem sabe poderemos
também retirar de pauta esse projeto? Vamos chamar a população e
fazer uma audiência para saber qual deve ser o salário dos agentes
políticos, a começar pelo Presidente da República, passando pelos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo em todos os níveis. Isso é
importante, porque quem paga é o povo, mas ele não é chamado para
discutir essa questão.

As pessoas valorizam o nosso trabalho. Conversamos muito,
fazemos muitas reuniões, encontros e palestras. Elas reconhecem o
trabalho pelo menos de alguns Deputados e de agentes políticos em
geral; concordam, as de bom-senso, que os agentes devem ganhar
bem, mas não podem concordar com aumentos como o desse projeto.
Há aqui a justificativa, mas ela também existe para se aumentarem os
salários dos funcionários. Por que não se consegue? Dirão que
ultrapassará o limite constitucional referente à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Ficamos preocupados. A emenda vai voltar à Mesa. para emissão
de parecer, que a meu ver, será favorável, pois são utilizados os
mesmos argumentos dados para o aumento do Executivo. Vamos
também concedê-lo aos funcionários. Que sejam utilizados os
mesmos argumentos dados para o aumento do Governador, do Vice-
Governador, dos Secretários Adjuntos e dos ocupantes dos demais
cargos importantes. Ele não poderá ser votado, agora, mas voltará
para sê-lo em 2 turno. Aliás, vamos nos preparar melhor, obter mais
dados e nos informar acerca de tudo o que a imprensa tem noticiado
sobre esse malfadado aumento que vem por aí. Vamos terminar os
quatro anos desta gestão de maneira tão melancólica, tão contrária.
Isso é oposição. Isso é oposição ao povo. Chamam-nos de oposição,
a nós, que estamos defendendo, questionando, apresentando
emendas, fazendo a justiça acontecer.

Temos de devolver o poder ao povo. A referência é o povo
organizado. O que estamos fazendo aqui é favorável ao povo de
Minas Gerais. O projeto é contra, é de oposição ao povo, como tantos
outros por aí, a composição do Tribunal de Contas e a mídia de Minas
Gerais, blindada pelo governo do Estado. Não se noticiará nada do
que estou falando. Caso o façam, será para nos rebaixar. Entretanto
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podem falar quanto quiserem, porque não estamos aqui com espada
nem com o Exército, mas, como diz a Bíblia, com o espírito do
Senhor. Não temos medo; a verdade tem de ser dita e proclamada a
cada dia, mais. Então, vamos preparar-nos ainda melhor para
continuar a discussão.

Quero dizer ao povo mineiro que há projetos a serem votados -
como deve haver em outras Assembléias Legislativas e no Congresso
Nacional -, aqueles de última hora. Como dizem: "O pessoal está
cansado mesmo, deixe passar"; todavia estamos aqui exercendo, até
o fim, o mandato que nos foi delegado pelo povo, que quer ética,
transparência, legitimidade de seus representantes. Portanto vamos
representá-lo com muita alegria, disposição e coragem até o último
momento.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Continuarei esta discussão em um

outro momento, pois não há quórum. Todos saíram. Portanto peço ao
Presidente que, de plano, termine a reunião. Gostaria de aguardar,
pois ainda tenho mais de meia hora e quero continuar a discussão.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Domingos Sávio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Responderam à

chamada 23 Deputados. Portanto, não há quórum para a continuação
dos trabalhos.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição de 19/12/2006.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 66 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
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Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 1 Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição
n2 87/2004, do Projeto de Resolução n° 3.493/2006 e dos Projetos de
Lei n9s 2.081, 2.586, 2.607. 2.690, 2.737 e 2.795/2005, 3.100, 3.192,
3.231, 3.322, 3.346, 3.406 e 3.65612006; aprovação - 2 4 Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Discussão e Votação
de Proposições: Requerimentos dos Deputados Luiz Fernando Faria e
Sargento Rodrigues; aprovação - Discussão, em 2 turno, do Projeto
de Lei Complementar n g 86/2006; aprovação na forma do vencido em
1 9 turno, com as Emendas n°s 1 a 9; declarações de voto - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 3.778/2006: discurso do Deputado
Laudelino Augusto: encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 Q turno; votação
da Emenda n2 1; aprovação - Prosseguimento da discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei n Q 3.796/2006; discurso do Deputado
Laudelino Augusto: encerramento da discussão; questão de ordem;
anulação do encerramento da discussão; discurso do Deputado Padre
João; questões de ordem: chamada para a recomposição de quórum:
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos:
discurso do Deputado Padre João; apresentação da Emenda n 1:
encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com o
projeto à Mesa da Assembléia - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de
Lei n2 1.91112004; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação na forma do vencido em 1 2 turno: votação das
Emendas ns 1 e 2: aprovação - Discussão, em 29 turno, do Projeto de
Lei n 2 2.562/2005: aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, com
as Emendas n 2s 1 e 2 - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n
136812006: aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei nll
3.389/2006; aprovação - Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n
3.579/2006; aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n
3.729/2006; aprovação - Registro de presença - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei ri 9 3.730/2006; aprovação na forma do
vencido em 1 1 turno - Suspensão e reabertura da reunião -
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Encerramento.
Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - 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) - As 9h15min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2 v-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

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

rAV---Y



discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n 2 87/2004, do Governador do Estado, que
altera a alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado; e
do Projeto de Resolução n g 3.493/2006, da Comissão de Política
Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto rio art. 62,
inciso XXXIV da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que especifica (A promulgação.); e dos Projetos de Lei ns
2.081/2005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Campos Altos os imóveis que
especifica; 2.586/2005, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel que
especifica; 2.60712005, do Deputado Carlos Gomes, que institui o Dia
do Conselheiro Tutelar e dá outras providências; 2.690/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Andradas o imóvel que especifica; 2.737/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bicas o imóvel que especifica; 2.795/2005, do Deputado
André Quintão, que autoriza a Associação Educativa, Cultural e
Assistencial Nossa Sehora das Dores, com sede em Belo Horizonte, a
doar parte do imóvel que menciona; 3.100/2006, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cana
Verde o imóvel que especifica; 3.192/2006, do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica; 3.231/2006, da Deputada
Lúcia Pacífico, que acrescenta dispositivo ao art. 1 2 da Lei n 2 15.081,
de 15/1/2004; 3.322/2006. do Deputado George Hilton, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel que
especifica: 3.346/2006, da Deputada Jô Moraes, que institui o Dia
Estadual do Teatro para Infância e Juventude: 3.406/2006, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Sveirânia o imóvel que especifica; e 3.65612006, do
Deputado Durval Angelo, que institui o terceiro domingo do mês de
julho como data comemorativa no Calendário Turístico do Estado o
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Caminho da Luz (À sanção.).
2 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a
Presidência passa à 2 4 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei n 2 2.087/2005, por não estarem preenchidos
os pressupostos processuais para sua apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Vou submeter ao Plenário desta

Casa um requerimento solicitando a inversão de pauta. para que o
Projeto de Lei Complementar n 2 8612006 seja apreciado em primeiro
plano.

Aproveito a oportunidade para informar a V. Exa e aos Deputados
tanto da base quanto da Oposição que, à nossa direita, nas galerias,
encontram-se os militares reintegrados ao Corpo de Bombeiros Militar,
que, com muita luta, com muito sacrifício e com muito empenho,
conseguiram negociar uma emenda com o Governador, a fim de que
fosse feita a contagem do tempo para efeito de aposentadoria e
qüinqüênio.

Portanto, peço a V. Exa. que coloque em votação o nosso
requerimento e solicito aos Deputados, em especial aos Deputados da
Oposição, que compreendam a necessidade e a grandeza desse
projeto, para que ele possa ser apreciado em 1 Q turno. Contamos com
o apoio inclusive da Oposição para a aprovação do projeto com as
Emendas ns 1 a 9, conforme parecer que emitimos ontem na
Comissão de Administração Pública. Mais uma vez, solicito o
empenho de V. Exas. Muito obrigado.

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

Fernando Faria, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo
que o Projeto de Lei n g 2.953/2006 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a
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inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar ng 86/2006 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n 86/2006,
do Governador do Estado, que altera a Lei n 2 5.301, de 16/10/69, que
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno, com as
Emendas ns 1 a 9, que apresenta. A Presidência informa que as
emendas encaminhadas pelo Governador do Estado por meio das
Mensagens n°s 705/2006 e 714/2006, publicadas em 16/12/2006,
foram incorporadas ao parecer da Comissão de Administração Pública
e serão arquivadas, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento
Interno. 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 1, c/c os
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as

rA



1929

Emendas ns 1 a 9.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas ns 1 a 9. Está, portanto,
aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei Complementar n Q 86/2006 na
forma do vencido em 1 Q turno, com as Emendas ns 1 a 9. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

primeiramente agradeço a esta Casa, que, mais uma vez, faz justiça
aos servidores militares do Estado de Minas Gerais.

Esclareço o conteúdo dessas emendas, já que a Comissão de
Administração Pública, ontem, teve a oportunidade de apreciá-las. O
texto principal do projeto traz toda uma sistemática das novas regras
de promoção do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de
Minas Gerais. Hoje. o 3°-Sargento leva de 12 a 13 anos para ser
promovido à graduação seguinte. Esse projeto traz uma inovação. O
Sargento será promovido no mínimo com cinco e no máximo com sete
anos de serviço. Dessa forma, retorna ao que era anteriormente,
fazendo com que resgatemos a capacidade de evolução na carreira e,
obviamente, a auto-estima desses servidores. Esse é o principal
conteúdo. Tínhamos, na casa, um exemplo: o próprio Ajudante-de-
Ordem do Presidente estava no posto de Capitão há 11 anos, sendo,
recentemente, promovido a Major. Portanto, corrige não só o gargalo
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dessas promoções no quadro de praças, como também no oficialato,
mudando uma sistemática que, desde 1969, não era alterada. Agora
temos nova sistemática, que dará mais dinâmica ao processo,
fazendo com que os militares fiquem mais satisfeitos.

Além do texto principal do projeto, houve algumas emendas, que
levaram tempo para serem negociadas. Lima delas levou oito anos
para que pudesse se tornar realidade hoje, aqui neste Plenário.

No transcorrer das discussões com o Comandante-Geral da Polícia
Militar, Cel. Hélio dos Santos Júnior, cujo empenho destacamos; o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; o Secretário Danilo de
Castro, com o apoio de V. Exa., bem como do nosso Líder de
Governo, conseguimos retirar o chamado EAP para Ws e 1 -
Sargentos e para Capitães e Majores, que travava essas promoções.
O texto foi aperfeiçoado em uma dessas emendas. Os militares
dispensados definitivamente pela Junta Central de Saúde mas ainda
com capacidade laborativa residual para exercer alguma atividade
terão a possibilidade de concorrer a promoção e a curso, dentro do
seu respectivo quadro. Essa emenda também traz uma grande
inovação, fazendo justiça àqueles dispensados por algum problema
de saúde, mas que têm capacidade laborativa de exercer sua
atividade.

Definimos, na lei, a forma como os especialistas, tanto oficiais como
praças, podem ser empregados. Essa foi uma reivindicação tanto das
entidades de classe dos praças como da Associação dos Oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Por outro lado, procedemos a uma correção quando da aprovação
da Lei Complementar n° 74. que criou o instituto da promoção por
tempo de serviço, em 2004. Essa lei, quando da sua aplicação, não
permitia uma flexibilização para que o Comando da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros convocasse um maior número de Cabos, com
mais de 10 anos na graduação, para fazer o curso de Sargento. Com
urna dessas emendas aprovadas, haverá uma flexibilização, e
teremos um número muito maior de Cabos. Para o ano de 2007, serão
convocados aproximadamente 961 Cabos. Em 2006, foram
convocados apenas 190 Cabos. Portanto, trata-se de um avanço
enorme.

rÁy



1931

Por último, houve uma emenda pela qual lutávamos há oito anos.
Apresentamos, no mandato passado. o Projeto de Lei Complementar
n°33, que tratava da contagem do tempo dos militares excluídos pelo
movimento, em 1997, devido a uma luta digna, uma luta por melhores
salários. Infelizmente, à época, não foi possível conceder anistia mais
ampliada.

Portanto queremos agradecer ao nosso Líder, Deputado Alberto
Pinto Coelho, e ao nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, pelo
empenho na negociação dessa emenda que buscamos
exaustivamente aprovar. Ouviram, sistematicamente, nossas
cobranças. Dessa forma, essa emenda pôde chegar ao Governador.
Tivemos, por parte do Governador, muita compreensão. Com esse
gesto, ele estará cicatrizando as últimas feridas abertas no movimento
de 1997. Ressaltamos aqui essa visão de estadista do Governador
Aécio Neves, quando acolheu, com sensibilidade, uma reivindicação
justa, que estávamos esperando há oito anos. Para este Deputado e
para o Deputado Federal Cabo Júlio, o tempo já havia sido contado,
mas, para os outros 180 militares, essa contagem não havia sido feita.
Portanto ela é justa e, acima de tudo, é um gesto que cicatrizará as
últimas feridas. O projeto traz benefícios enormes para as duas
corporações, mas há um reflexo imediato no trabalho que será
prestado pelos militares do Corpo de Bombeiros e pelos policiais
militares, porque vai dar uma condição melhor de ascensão na
carreira e um ânimo melhor aos servidores. A prestação de serviço
será muito melhor nos 853 Municípios.

Deputada Jô Moraes, não tivemos ainda oportunidade de apresentar
a emenda que trata dos 25 anos das policiais e bombeiras femininas.
Sei que isso é também bandeira de V. Exa, pois vejo que acolhe as
reivindicações das mulheres neste Parlamento. Conforme
conversamos ontem, V. Exa. irá para o Congresso Nacional. Teremos
uma grande companheira ali, pois as portas do seu gabinete estarão
abertas para a discussão de temas relevantes. V. Exa. acompanhará
esses projetos no plano federal. No plano estadual, apresentaremos,
no próximo ano, uma proposta de emenda à Constituição para
contemplar também as mulheres do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar, nos seus 25 anos de serviço.
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Para encerrar minha declaração de voto, quero agradecer o
empenho do nosso Presidente e do Líder de Governo, por se
colocarem dispostos a acolher nossa reivindicação.

Quero, ainda, deixar uma mensagem aos companheiros da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros, aos agentes penitenciários e à Polícia
Civil, pois tenho tentado, de todas as formas, representá-los nesta
Casa. Muitas vezes, é difícil ser compreendido quando estamos na
base do governo. Somos vistos, simplesmente, como aliados do
governo, e, por isso, não há cobrança e persistência. O Governador e
V. Exa. sabem como este Deputado é persistente, o tanto que ele
cobra do Governador em todas as oportunidades. E um preço que
pagamos por estar na base de governo, pois há falta de compreensão
de quem está na ponta da linha. Quero reafirmar o compromisso e a
lealdade com o Governador Aécio Neves, que teve a sensibilidade de
acolher nosso pleito. Entendemos essa angústia e essa pressa que os
servidores têm de ver suas demandas atendidas. A medida que o
tempo passa, vamos amadurecendo no Parlamento, vamos
compreendendo o espectro político e entendendo que é possível
representar servidores públicos, mesmo estando ao lado do governo,
principalmente ao lado do Governador e de V. Exa., que sempre
acolhe os nossos pleitos e que, num passado muito recente, não era
compreendido por este Deputado.

Então, de público, faço este agradecimento a V. Exa. e ao nosso
Líder de Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, ressaltando a
nossa confiança. Com esse gesto do Governador Aécio Neves de
acolher esse pedido para que as últimas feridas do movimento de
1997 fossem aqui cicatrizadas, entendemos que a nossa relação de
confiança com o governo está, cada vez mais, fortalecida. Ele tem
aqui, nesta Casa, um Deputado que estará com ele, nesses quatro
anos de governo, dando-lhe o apoio necessário e aprovando os
projetos de interesse da sociedade, discutindo-os e aprimorando-os.

Por fim. Sr. Presidente, também agradeço aos companheiros do PT
e do PCdoB que, de pronto e de imediato, acolheram o nosso pleito e
tiveram sensibilidade. Obviamente, isso não poderia ser diferente, pois
são partidos que defendem os interesses dos trabalhadores, e, para
os trabalhadores policiais e bombeiros militares, isso não seria
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diferente. Muito obrigado aos Deputados do PT e do PCdoB, na
pessoa da Deputada Jô Moraes, que souberam compreender a
grandeza deste momento, e volto a insistir: foram oito anos para que
conseguíssemos emplacar essa emenda. Muito obrigado a todos os
Deputados. Realmente, os militares de Minas Gerais terão um melhor
Natal, porque receberam a esperança de que suas promoções serão
diferentes, a partir deste ano e do próximo. Muito obrigado a V. Exa. e
desculpe-me pela delonga, mas não poderíamos deixar de fazer esse
registro, que é histórico, principalmente para a essência da
democracia, para o Parlamento, que tanto defendo, assim como
também V. Exa. Muito obrigado a todos.

A Deputada Jô Moraes - Neste momento, desejo prestar um
esclarecimento acerca de uma demanda feita pelas policiais e
bombeiros militares, ao longo desses últimos três anos: a
reivindicação à aposentadoria aos 25 anos. E impressionante que
esse é o único setor da sociedade em que a mulher não tem essa
diferenciação na aposentadoria. Essa demanda existe há muito
tempo, e há, também, aliás, um levantamento, porque as policiais e
bombeiras militares, como as outras trabalhadoras deste país, têm a
licença-maternidade, as suas funções de maternidade, o esgotamento
e a exaustão... Até hoje, ainda não conseguimos, na sua plenitude,
essa conquista.

Estivemos conversando com o governo, o Secretário Anastasia, os
outros setores e, inclusive, o comando. Qual foi o nosso impasse,
nesse momento? O governo considera que ainda não há um estudo a
respeito do impacto que isso geraria aqui dentro e, sobretudo, não há
uma regulamentação nacional. Tramita na Câmara Federal o Projeto
de Lei n9 275. do Deputado Romeu Tuma, que trata dessa questão e
cria uma regulamentação nacional, a fim de superarmos essas
diferenças. Existe hoje aposentadoria aos 25 anos para as policiais e
bombeiras militares em sete Estados, e esta é uma conquista que
queremos que se realize, sobretudo, neste ano, quando a entrada da
policial e da bombeira militar na corporação completa exatos 25 anos.

Deixamos aqui um compromisso e tivemos um entendimento com o
Deputado Sargento Rodrigues: nós, na Câmara, faremos uma
movimentação para acelerar a tramitação do Projeto de Lei n 2 275, do
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Deputado Romeu Tuma, a fim de que aqui, na próxima legislatura,
possamos construir a possibilidade de apresentar essa modificação.
Havia um entendimento de apresentarmos uma emenda que fosse
discutida nesse projeto, mas os entendimentos e a necessidade de
agilizar a sua tramitação, em virtude do que o projeto representava de
conquista para o conjunto da categoria, fizeram com que nós... Aliás,
em entendimentos com elas e por meio das suas entidades, tanto a
Aspra como a Associação dos Oficiais, com quem temos discutido,
pois. evidentemente, são as legítimas representantes - e há uma
hierarquia a seguir -, foi possível compreender que qualquer tipo de
emenda a ser apresentada que não tivesse anuência atrasaria a
tramitação do projeto. Sendo assim, aceitaram que fizéssemos esse
recuo e que fosse mantida acesa a bandeira, porque a policial e a
bombeira também precisam desse reconhecimento.

Tivemos agora um êxito: o primeiro concurso de bombeiros com a
ampliação da entrada de 5% para 10% de bombeiras. Isso começou a
ocorrer, ampliando assim o espaço que a segurança pública
necessita: a presença da mulher naquela instância em que a
sociedade mais precisa de compreensão, sensibilidade e firmeza.

Era o que tinha a esclarecer, porque as policiais-bombeiros estavam
atentas a esta demanda e tinham expectativa em torno dessa
questão. Muito obrigada.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento as Deputadas
e os Deputados, assim como os demais convidados presentes. Somo
minha fala às dos Deputados Sargento Rodrigues e Jô Moraes.

Representando a Bancada do Partido dos Trabalhadores, registro
que somos favoráveis a esse projeto. Ao longo dos anos, nossa
Bancada tem tido posição coerente na defesa dos servidores do
Estado de Minas Gerais, no sentido de corrigir injustiças em relação
aos militares e aos policiais-bombeiros, principalmente quanto à
reestruturação dos critérios de avaliação de desempenho e
produtividade.

Parabenizo todos pela presença e registro nosso voto favorável ao
projeto. Esperamos que o Ano-Novo venha com justiça social, com
desenvolvimento, enfim com novas possibilidades para todos. Um
abraço.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n-
3.778/2006, do Governador do Estado, que autoriza a criação de
empresa subsidiária da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa-MG. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em l Q turno com a Emenda
n Q 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos que
acompanham as votações de hoje das galerias ou pela TV
Assembléia, finalmente votaremos a subsidiária que cuidará,
administrará, fará o envasamento e comercializará as águas minerais
das estâncias do Sul de Minas, mais precisamente de Lambari,
Cambuquira, Caxambu e Araxá, no Alto Paranaíba.

Já discutimos suficientemente o tema. Todavia, como esta é a última
discussão para votarmos definitivamente o projeto. farei breve
histórico e rápidas considerações, aproveitando para encaminhar a
votação, com o que ganharemos tempo. Não poderia deixar de falar
sobre esse assunto hoje.

Realizamos corno Deputado, nesses quatro anos, três encontros das
águas minerais. E bom lembrar que o Circuito das Aguas, no Sul de
Minas, constitui-se na maior província hidromineral do Planeta Terra,
não só em quantidade. mas também em qualidade. Num mesmo
lugar, concentram-se qualidades diversas: águas minerais
ferruginosas, sulfurosas, radioativas, magnesianas e tantas outras,
com ferro, com lítio e com propriedades físico-químicas
medicamentosas, conforme o Código das Aguas estabelece.

Já falamos aqui sobre o assunto, mas o repetiremos, para mostrar a
importância desse projeto. O que a população de fato quer e precisa é
a revitalização das estâncias hidrominerais de toda a região. Não
apenas as estâncias, mas também as cidades vizinhas serão
beneficiadas, principalmente as históricas. Lembramos a todos que o
Circuito das Aguas faz parte do circuito da Estrada Real. A família real
freqüentava aquela região. Lá existem monumentos, como a Igreja de
Santa Isabel da Hungria, em Caxambu, tombada pelo lepha, a qual foi
construída como pagamento de uma promessa da Princesa Isabel.



que fez tratamento com água ferruginosa e foi curada de uma anemia.
A região precisa de revitalização. Queremos que pessoas do Estado

de Minas, da Capital e de outras regiões. do Brasil e do mundo
freqüentem o Circuito das Aguas, cuja vocação natural é o turismo de
saúde, o turismo ecológico, o turismo ambiental, o lazer, o descanso
das famílias, pela beleza cênica natural e pelo valor curativo das
aguas minerais. Que venham mais e mais pessoas de todo o mundo
beber a água das fontes. fazer tratamentos para manter a saúde.
Parafraseando Rui Barbosa, que em 1919 referiu-se à medicina entre
flores praticada nas estâncias hidrominerais de Caxambu,
Cambuquira, Lambari e São Lourenço, dizemos saúde entre flores.
Não é à toa que as padroeiras daquelas cidades são ou Nossa
Senhora dos Remédios ou Nossa Senhora da Saúde.

Muito bem. Para que as pessoas que vêm revitalizar o turismo, as
estâncias hidrominerais, então, o envasamento e a comercialização
das águas, que primeiramente servirão para emprego e renda... Daqui
a uma semana, vai fazer um ano e seis meses que a Superágua
encerrou seus trabalhos. Há um ano e seis meses quase 200 famílias
estão desempregadas. Alguns foram recontratados pela Copasa, que
assumiu parte do processo, outros conseguiram outros empregos,
mas ainda há muitas famílias em situação precária. Quando a água
ostenta em seu rótulo Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá, como
já é feito com São Lourenço e outras estâncias, vai levando o nome
da cidade, vai fazendo propaganda, vai divulgando a beleza, a riqueza
dessas águas maravilhosas.

E um quarto argumento que eu usaria é a tradição. E tradição ter em
nossa mesa a água digestiva das fontes das quatro cidades. Além de
matar a sede, ela contém sais minerais e riquezas medicamentosas.
Precisamos garantir tudo isso com sustentabil idade. Aliás, essa foi
uma das questões polêmicas. Essa emenda foi aceita e bem discutida
e já está no edital. A Copasa está assumindo tudo o que está no
edital, que foi feito para licitação. Mas também conseguimos fixar em
lei a garantia de monitoramento quantitativo e qualitativo sistemático
das águas minerais nas fontes exploradas, para que não haja
superexploração, que não haja contaminação. Isso é muito
importante. Claro que sabemos que a Copasa vai tomar conta, vai
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cuidar, em virtude de sua responsabilidade e também porque não vai
matar a galinha dos ovos de ouro. Não podem acabar com as fontes,
como está acontecendo em São Lourenço, com a exaustão do Poço
Primavera. Estamos garantindo a participação das ONGs do Sul de
Minas, do Fórum das ONGs do Circuito das Aguas - Focas -, muito
atuante em defesa das águas, em defesa da continuação daquele
potencial do Sul de Minas, muitas vezes mal entendido e criticado.
Quando as pessoas não acompanham bem, geram-se questões
críticas, como se as ONGs estivessem atrapalhando, o que não
acontece, em hipótese alguma.

As ONGs estão em sintonia com o desenvolvimento sustentável e
estão garantindo essa emenda que conseguimos que fosse acolhida.

Faremos um breve histórico, para que possamos votar. Em
27/6/2005, houve o fechamento da Superágua. Nos dias 27 e 28,
fizemos reunião com os desempregados e os acompanhamos no
Ministério do Trabalho, em Varginha, para que todos tivessem seus
direitos garantidos. Fizemos vistas à Codemig, fizemos audiências
públicas, ajudamos na elaboração do edital e estivemos presentes na
abertura dos envelopes. Foram 81 envelopes adquiridos, inclusive
com a ansiedade de mandar o edital para geólogos, ONGs, para a
população, para ver a opinião deles. Não houve nenhuma empresa
interessada no edital de licitação. Em 22/3/2006, Dia Mundial da Agua,
foi assinado entre a Codemig e a Copasa um protocolo de intenções
com 100 dias de duração, para que a Copasa fizesse o plano de
aproveitamento econômico, para ver se valeria a pena. Nenhuma
empresa privada ou pública pode operar sem um mínimo de lucro
para a manutenção do trabalho. Em junho, ficou pronto esse plano, e
o recebemos como documento da Cemig e da Copasa. Estávamos
aguardando um projeto na Assembléia para a criação de uma
subsidiária, porque a Copasa não poderia institucionalizar.
Precisaríamos de uma subsidiária para envasar e comercializar as
águas minerais. Ficamos na expectativa e, em 25 de abril, tivemos o
III Encontro das Aguas Minerais, que foi concluído em audiência
pública da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Vale
lembrar que a Comissão é de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o
que tem tudo a ver com a Comissão. Não estávamos olhando apenas
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a questão ambiental, mas também os recursos naturais. Preferiríamos
que fosse patrimônio natural, porque a palavra "recurso" é muito
capitalista e gera uma idéia de mercadoria. A água não é uma
mercadoria. Isso é muito sério. Na Campanha da Fraternidade de
2004, foi feito um abaixo-assinado para que o Congresso mudasse
esse conceito sobre a água. A água é um patrimônio, e não um
recurso. No espírito da nossa ação, a nossa Comissão é de Meio
Ambiente e Patrimônio Natural.

Fizemos audiências para saber como seria essa subsidiária. Em
junho de 2006, chegou a esta casa o projeto que cria não uma
subsidiária, mas outras três. Instalou-se a polêmica. Como a solução
acabaria sendo adiada, entramos com uma emenda, em junho de
2006, para que o projeto fosse desmembrado, para que fosse criada
apenas a subsidiária das águas minerais de Minas, ficando a parte
polêmica para depois. Não fomos atendidos no nosso pedido. A
intenção do governo era realmente criar todas as subsidiárias, e não
quis nos atender. Fizemos ofícios às Câmaras Municipais, aos
Prefeitos, aos CDLs. às Associações Comerciais da região. às ONGs,
aos próprios desempregados, aos ex-funcionários da Superágua, para
que fizessem gestões junto ao governo estadual. Soube que alguns,
de fato, mandaram cartas e pedidos de reuniões.

Em uma reunião realizada no Circuito das Aguas, na presença dos
Ministros WaIf rido dos Mares Guia e Hélio Costa e de outros políticos,
durante o período eleitoral, solicitamos que fizessem gestões junto ao
Governador, para o desmembramento do projeto, a fim de que fosse
votado com urgência.

Ainda temos algumas dúvidas em relação a questões que a Copasa
teria de explicar. O Focas apresentou várias perguntas à Copasa.

Em agosto, foi apresentado um abaixo-assinado dos ex-funcionários
da Superágua, pedindo o desmembramento do projeto para a criação
da subsidiária das águas minerais. Testemunhamos a situação
precária por que essas pessoas passavam. Estivemos lá e
protocolamos com o Governador esse pedido, que acredito tenha sido
fundamental para esse desmembramento realizado no final do ano,
pois representou a palavra das pessoas que estão em situação
precária. A qualidade de vida de suas famílias caiu muito com esse
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desemprego. A sociedade da região e os ex-funcionários estão de
parabéns, assim como os Prefeitos, que, desde o primeiro momento,
engajaram-se nessa luta, e também as Câmaras Municipais. Nas
audiências, contamos com a presença dos Vereadores das comissões
ligadas à água. A luta é de todos e é o resultado de uma soma de
esforços.

A Copasa respondeu ao Focas, mas não o convenceu, pois as
explicações fugiram ao tema das perguntas. Ainda persistem as
dúvidas em relação à Copasa, pois está na bolsa de valores, agindo
muito mais como uma emprega privada, na disputa do mercado.
Entendemos que, como empresa pública, deveria ter a finalidade para
a qual foi criada, ou seja, de realizar o saneamento, com água em
quantidade e com qualidade, esgoto recolhido e tratado para ser
devolvido ao meio ambiente, para todas as regiões em que detenha a
concessão. Poderia também tratar do lixo, pois, de acordo com a lei,
poderia resolver a questão do tratamento dos resíduos sólidos.

Finalmente, o Governador aceitou desmembrar o projeto no final do
ano, depois de um ano e seis meses. Esse projeto já poderia ter sido
votado há mais tempo, e o envasamento das águas já poderia estar
funcionando bem.

Somos representantes do povo e, como políticos, cumprimos a
nossa obrigação. A população conquista os seus direitos. Estaremos
com o dever cumprido e a população, com o direito conquistado. E
importante ter essa consciência.

Atribuo essa conquista primeiramente à reivindicação da sociedade
da região e dos ex-funcionários organizados; e depois, aos Prefeitos e
Prefeitas e aos Vereadores e às Vereadoras. A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais fez a sua parte, ao acompanhar todo o
processo e participar das reuniões. Este Deputado também ajudou
com gestões e requerimentos, pois tem essa obrigação.

Lembro-me de um requerimento referente à Comissão Permanente
de Crenologia. Crenologia é o estudo da cura pelas águas minerais.
Crenoterapia é o tratamento com águas minerais. Esse tratamento é
tradicional, e a Família Real já o utilizava, assim como as pessoas do
mundo todo. Até hoje, os brasileiros freqüentam as estâncias minerais
para realizar esse tratamento. Foi fruto de um dos encontros para
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tratar das águas minerais a instalação da Comissão Permanente de
Crenologia, que estava esquecida há muitos anos.

Obtive uma resposta do Procurador da República Tarcísio Henrique
Filho, solicitada por meio da Comissão de Defesa do Consumidor,
para que o DNPM garantisse que a Comissão Permanente de
Crenologia procedesse à reclassificação das águas minerais. Isso é
importantíssimo! Agua é sempre água, uma benção, um tesouro e um
patrimônio nosso. Agua é fonte de vida. O Código das Aguas, de
1945, classifica a água mineral como possuidora de características
físico-químicas e medicamentosas.

Essas são águas minerais. Pode-se, com garantia, colocar essa
indicação no rótulo.

Hoje, engarrafa-se água comum, de mesa, de abastecimento
público, e se rotula como água mineral. Há denúncias várias de se
estar vendendo água comum - e muito caro - como sendo água
mineral. Tiram água de rios, tratam dela, engarrafam, rotulam com um
nome famoso e vendem como água mineral. As vezes, acrescentam
sal. Ora, água mineral verdadeira é aquela que ficou centenas de
anos na rocha, pegando as características físico-químicas. E
importante ter essa consciência.

O Procurador da República  já enviou ao DNPM ordem para
reclassificar as águas minerais. Agua mineral potável de mesa de boa
qualidade pode muito bem ser vendida, mas não é água mineral com
as características definidas por lei.

Há um mês, tivemos uma reunião na Casa Civil e, há 15 dias, outra,
de que já obtivemos resposta. A Subcomissão de Crenologia está
instalada, e, em fevereiro, iniciará o trabalho de reclassificação das
águas minerais, o que será bom para as "Aguas Minerais de Minas".
subsidiária da Copasa. Poderão rotular de "água mineral" as águas de
Caxambu, Araxá, Cambuquira, Lambari, São Lourenço, Passa-Quatro,
Conceição do Rio Verde e Aguas de Contendas. Essas são realmente
água mineral. As demais receberão o rótulo de "Agua potável de
mesa". O consumidor tem o direito de saber que água está bebendo.

O programa de revitalização, fruto da Comissão Especial das Aguas
Minerais da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, é muito
interessante. Graças a esse programa, conseguimos fazer com que o
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Estado nos repassasse uma verba. Conquista da sociedade, resultado
da pressão democrática. Aliás, essa verba é nada mais nada menos
que os "royalties" que a antiga Comig, hoje Codemig, pegava e não
repassava nem investia nas fontes, nos parques e na preservação da
área de recarga.

As estâncias hidrominerais foram abandonadas e levadas a uma
situação precária durante os governos estaduais passados. Aliás, a
Comissão foi formada exatamente por causa dessa precariedade.

Fizemos um requerimento à Codemig, solicitando que 80% dos
"royalties" sejam destinados às estâncias hidrominerais de onde for
retirada a água. Isso já está no programa de revitalização, é um
compromisso assinado. Não serão destinados 100%, porque a
subsidiária terá gastos com manutenção.

Conseguimos, no diálogo e na negociação, a aprovação das
emendas. Foi aceita a Emenda n Q 1, que acrescenta o art. 2, e
renumera os demais: "A exploração econômica dos recursos
hidrominerais pela subsidiária de que trata esta lei fica condicionada à
realização de investimento em:

- saneamento, recuperação e preservação ambiental permanente
das fontes e das respectivas áreas de recarga.

II - monitoramento qualitativo e quantitativo sistemático das águas
minerais das fontes exploradas.".

Não haveria necessidade dessa emenda, porque tudo isso já está
no edital, no Plano de Aproveitamento Econômico e no licenciamento.
Como eu disse, a subsidiária da Copasa não seria louca de não fazer
saneamento e não monitorar as águas.

Apenas pelo pedido da comunidade local, do fórum das ONGs e do
circuito das águas, achamos por bem cravar essa obrigação em lei. A
sociedade tem o direito de ver tudo isso de forma explícita.

Algumas coisas têm de ficar claras, só assim a população terá maior
segurança.

Agradeço à Comissão e a parabenizo por ter acolhido essa emenda.
Havia outra emenda apresentada para que, preferencialmente, os
investimentos em saneamento fossem feitos nas cidades onde a água
está sendo explorada: nada mais justo. Também considero essa
emenda muito justa.
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Parabenizo o Fórum das ONGs do Circuito das Águas, porque
conseguiu, num esforço junto à sociedade, lutar pela região. Houve
alguns mal-entendidos, algumas polêmicas, mas, no final das contas.
todos - governos municipais, câmaras, ex-funcionários da Superágua,
Fórum das ONGs, Assembléia e sociedade em geral - queremos o
bem dessa região, que precisa ser conhecida em todo o mundo.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputado Laudelino
Augusto. Primeiramente, quero, de público, parabenizá-lo e
reconhecer o seu trabalho como Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que, ao longo desses dois anos,
possibilitou principalmente esse debate sobre a questão do
saneamento em Minas Gerais, travado aqui nesta Assembléia, nas
audiências públicas, com as diversas entidades não-governamentais.

Faltava esse debate em Minas e também aqui na Assembléia. Há
alguns anos, não nos dedicávamos a pensar sobre o déficit de
saneamento em Minas Gerais, sobre a responsabilidade da Copasa
nem em alternativas que somassem esforços aos do governo federal.
Agora foi aprovada nova lei de saneamento, como marco regutatório
do saneamento no Brasil. Essa legislação vinha se arrastando há
muitos anos e finalmente foi aprovada. Talvez ela ainda não tenha
sido aprovada com toda a vontade e todas as experiências
acumuladas das universidades, das Prefeituras, dos sistemas
autônomos e até mesmo das próprias companhias do Brasil: mas,
sem dúvida, houve grande avanço, pois a própria sociedade civil
participou do processo para que tivéssemos uma lei federal.

A nossa lei estadual ainda não foi implementada. Ainda não
conseguimos fazer isso. Para o próximo ano, precisaremos contar
com a sensibilidade do Governador, das Secretarias, da própria
Copasa e também desta Casa Legislativa para implementarmos o
Conselho Estadual de Saneamento. Espero que, por meio do nosso
trabalho parlamentar, possamos estimular os conselhos municipais e
que o saneamento e as demais políticas públicas tenham controle
social, fiscalização e acompanhamento da sociedade.

Esperamos conseguir que, de fato, a Copasa abra suas contas. Com
a lei federal, os Municípios participarão da elaboração das tarifas -
eles também decidirão sobre a composição dos critérios para as
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tarifas de água e esgoto nos Municípios.
Acredito que o momento seja importante. Além dessa proposta da

divisão, votaremos aqui a questão das estâncias do Sul de Minas
assumidas pela Copasa. Essa proposta é de sua autoria e foi a
primeira a ser apresentada aqui, ainda em junho.

Portanto, parabenizo-o novamente. Hoje há sensibilidade em
relação à importância do assunto. No nosso entendimento, a Copasa
deve cuidar especialmente do saneamento em Minas Gerais - da
água, do tratamento de esgoto, da destinação final dos resíduos
sólidos, do lixo e da drenagem, que estão na maioria dos casos à
mercê dos Municípios que não têm recursos para cumprir essas
políticas.

Deixo aqui também o nosso registro: é importante que esse debate
continue no próximo ano. Esperamos que a sociedade participe, e a
Copasa se democratize e abra, com transparência, as suas contas e
os critérios para elaborar as tarifas. Esperamos que haja melhor
relacionamento com os Municípios, e que consigamos superar o
grande déficit de saneamento em Minas Gerais, especialmente nas
regiões mais empobrecidas. De fato, desejamos que a vida no Vale
aconteça e que esforços sejam somados por um plano global de
saneamento no Estado de Minas Gerais.
Que todas as regiões consigam superar esse déficit de

abastecimento de água, do esgotamento sanitário, enfim, do
saneamento básico em Minas Gerais.

Parabéns pela sua luta. E uma vitória nesse primeiro momento. Nos
próximos anos, queremos que o povo de Minas Gerais consiga outras
vitórias na área de saneamento básico, com atuações tão brilhantes
como o trabalho que V. Exa. realizou na Assembléia Legislativa.

O Deputado Laudelino Augusto - Muito obrigado. Para concluir, faço
uma observação, um agradecimento e trago uma mensagem. A
observação é que foi publicada nos jornais, inclusive no jornal oficial
do Estado, o "Minas Gerais", a notícia: "E aprovado o projeto que
divide a Copasa", "Divisão da Copasa é aprovada". E bom lembrarmos
que não votamos e não votaremos a divisão da Copasa. O projeto
autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento - Copasa -' com o objetivo de envasamento e
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comercialização das águas minerais e da exploração dos parques de
águas, como diz o primeiro artigo. Estamos criando uma subsidiária:
Aguas Minerais de Minas. Não estamos dividindo a Copasa.

A divisão da Copasa entre Copasa rica e Copasa pobre foi um dito
do Presidente da Copasa, com todas as letras. Isso será discutido no
próximo ano. Neste momento, votaremos a criação da subsidiária
Aguas Minerais de Minas.

A mensagem de Rui Barbosa, em 1919, quando esteve no Sul de
Minas, nas estâncias hidrominerais, foi de que havia a medicina entre
as flores em Caxambu, Cambuquira, Lambari, São Lourenço, Passa
Quatro, enfim, nas estâncias hidrominerais. E a saúde entre flores. Ele
concluiu dizendo que Minas e o Brasil ainda não conhecem o valor
dessa jóia que são as águas minerais. Minas Gerais e o mundo ainda
não conhecem o valor das águas minerais.

Esperamos que a subsidiária Aguas Minerais de Minas consiga
convencer, mostrar e divulgar o valor dessa maravilha que são as
águas minerais do Sul de Minas.

Agradecemos a todos que contribuíram nesse projeto. Parabéns às
Deputadas e aos Deputados pelo dever cumprido. Parabéns à
sociedade das estâncias hidrominerais pelo direito conquistado. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 turno, o Projeto de
Lei n9 3.778/2006 na forma do vencido em 1 9 turno, com a Emenda nç
1. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n
3.796/2006, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador do
Estado, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto de Estado.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Laudelino Augusto, que disporá de 22 minutos.
O Deputado Laudelino Augusto - Senhoras e senhores, Sr.
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Presidente, Deputadas e Deputados, desculpem-me, mas as coisas
estão acumuladas na Assembléia, e a legislatura terminará nesta
semana. Aqui é o Parlamento, o lugar para falar, para representar o
povo e fazer nossas considerações.

Ontem falei sobre esse projeto durante 30 minutos. Nesses 22
minutos, farei apenas algumas considerações, hoje com a presença
de mais Deputados e Deputadas.

Esse projeto é da Mesa da Assembléia e dispõe sobre a
remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador de
Estado, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto de Estado.
Estabelece que o Governador continuaria com o mesmo salário de
R$10.500,00 mensais; o Vice-Governador passaria para R$10.250,00;
o Secretário de Estado, para R$10.000,00; e o Secretário Adjunto,
para R$9.000,00.

Estamos fazendo nossos questionamentos porque a própria Mesa
fez o parecer, opinando pela aprovação. Não sei se precisamos
consultar o Regimento, mas achamos que o projeto deveria passar
pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, para que
verifique se está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e se
haverá dinheiro suficiente para pagar. Sabemos que há até mesmo
para conceder os aumentos necessários a outras categorias, aos
funcionários efetivos.

Há pouco, com um grande número de militares presentes neste
Plenário, votamos o Projeto de Lei Complementar n Q 86, que altera o
estatuto dos militares de Minas Gerais. Precisamos garantir o
aumento merecido dos salários desses profissionais. Uma emenda do
Deputado Padre João - depois, ele a defenderá - é muito importante
para que esse aumento de 20% concedido aos Secretários Adjuntos
seja estendido a outras categorias. Somos favoráveis a essa emenda.
Pensamos que o argumento usado nesta justificativa pode ser
utilizado em um parecer favorável, a fim de que os demais
funcionários também recebam esse aumento.

Estamos acompanhando por todo o Brasil as manifestações da
população, da sociedade organizada contra o aumento de Deputados
Federais e Senadores. Por meio de notícias veiculadas por jornais,
rádios e televisões, tomamos conhecimento das passeatas realizadas
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em São Paulo e Brasília, além de manifestações feitas por categorias
de trabalhadores que não recebem os aumentos devidos, necessários
e merecidos. A população tem seus motivos, tem razão em
manifestar-se contra esse aumento absurdo, de quase 100%, ou seja,
quase o dobro. Ficamos preocupados com essa questão.

Ontem já abordei esse assunto. Sinto-me muito à vontade para falar
sobre ele. Alguém comentou: "Laudelino, pegará mal porque, como
você não foi reeleito, poderão alegar que está se manifestando contra
esse aumento porque não irá beneficiar-se dele". Não tenho esse
problema. Já falei várias vezes sobre minha história de vida: durante
seis anos, fui Vereador em ltajubá. No primeiro ano, recebi um salário
igual ao de todos os Vereadores. No final do primeiro ano, na calada
da noite, numa reunião extraordinária, houve votação para aumento
de salários dos Vereadores. Como não admitimos tal aumento,
entramos na Justiça. Durante cinco anos - três anos do primeiro
mandato e dois anos do segundo mandato, logo após fui eleito
Deputado Estadual -' eu e outro Vereador recebemos menos que os
demais parlamentares, porque não aceitamos aquele aumento de
salário.

Estou muito livre e à vontade para falar sobre esse assunto. Se
fosse continuar nesta Casa, não aceitaria agora, em hipótese
nenhuma, um aumento nesse patamar de 100%. Tenho liberdade
para falar sobre isso, porque não aceito privilégios. Não recebi,
nenhuma vez, as chamadas ajudas de custo, verbas de paletó, que
correspondem ao 14 9 e ao 159 salários. Os trabalhadores não os
recebem. Sou professor do Estado. Após ser eleito Deputado
Estadual, deixei a profissão de professor, porque não podia exercê-la
por falta de tempo, não tinha tempo de dar aulas como os alunos
merecem. Além disso, era professor no Sul de Minas. Nunca recebi
149 e 159 salários. O 132 salário foi conquista de greve, conquista de
trabalhadores. Já se falou em tirar esse direito também. Como disse,
recebemos o 13 salário. Nunca recebemos o 14 9 e o 152 salários, a
titulo de ajuda de custo, a chamada verba de paletó, porque, embora
digam que sejam legais, entendemo-las como imorais. Agimos dessa
forma em solidariedade às professoras e aos professores, aos
profissionais da área de saúde, da área militar, enfim, de todas as

rÁ



9 7

áreas do Estado que não recebem 14 e 15 9 salários.
Desculpem a minha insistência nesse assunto, mas desejo mostrar

que estou agindo dessa forma porque realmente penso assim, e não
pelo de fato de não haver sido reeleito e, portanto, não fazer jus a
esse aumento. Precisamos ter sintonia com os anseios da sociedade.

Recebemos uma nota da CNBB sobre o aumento de salário dos
parlamentares, que passarei a ler: (- Lê:)

"O que devemos fazer?". Essa foi uma pergunta feita por três
segmentos sociais durante o Evangelho de domingo, o terceiro
domingo do Advento.

As pessoas do povo perguntaram a João Batista: "O que devemos
fazer?". Os que trabalhavam com a Justiça também indagaram: "O
que devemos fazer?". E os soldados, os militares daquela época,
questionaram da mesma maneira: "O que devemos fazer?". João
Batista responde que o caminho é partilhar; quem tem duas túnicas
que partilhe uma; é promover a partilha, fazer justiça e usar o poder
como serviço.

Vou ler a nota da CNBB para a missa de domingo passado. (- Lê:)
"Na missa do próximo domingo, ouviremos essa pergunta a João

Batista, preparando os caminhos para o nascimento de Jesus Crista.
Essa questão era levantada pelo povo que o seguia, pelos líderes da
Justiça do seu tempo, pelos que mantinham o poder: O que devemos
fazer?'. João Batista respondia com simplicidade, oferecendo critérios
éticos de ação para a defesa da dignidade da pessoa humana: 'A
partilha, a justiça e o poder como serviço'.

Como nos colocar diante do fato chocante do aumento de salário
que os parlamentares decretaram para eles mesmos? O que devemos
fazer?

Essa decisão dos membros do Parlamento leva a crescer o fosso
entre os legisladores e o povo. Acontece que eles foram eleitos pelo
povo para o poder-serviço. Um salário de R$24.500,00. diante do
salário mínimo de apenas R$350.00, sinaliza mais interesses
particulares que a defesa da justiça ou um gesto de partilha em
solidariedade à população empobrecida. O que devemos fazer hoje?

O fato do aumento do salário dos parlamentares convoca-nos a um
empenho ainda maior para uma urgente reforma política. Precisamos
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de instrumentos legais para inibir decisões como essa, que
obscurecem a dignidade da política.

Pedimos. neste Natal, a luz de Cristo para o nosso país, para a
nossa democracia. Brasília, 15 de dezembro de 2006'. Assina o
Cardeal D. Geraldo Majella Agnelo, Arcebispo de São Salvador da
Bahia e Presidente da CNBB.

Recebemos, nesses dias, inúmeros "e-mails" de pessoas
questionando a situação e nos criticando também. No Sul de Minas,
nesse fim de semana, pegaram no meu pé, como se estivéssemos
nesse meio, como se já estivéssemos nos beneficiando desses
aumentos. Aí fica aquela incredulidade em relação à política.

A situação é muito séria. Temos de pôr a mão na consciência e ver
o que realmente é necessário para ter uma vida digna. Já fiz o convite
em outros tempos e o faço agora: passe seis meses vivendo só com o
salário mínimo, morando na periferia, sem carro, tendo de pagar o
ônibus; se ficar doente, tendo de enfrentar filas para ser atendido.
Faça essa experiência para sentir na pele a dificuldade da situação. E
há ainda a questão moral de atribuir a si mesmo aumento de salário.

Tenho, em mãos, também o Documento n 50 da CNBB: "Ética,
Pessoa e Sociedade", que trata, é claro, da ética pública, da ética na
política. No item 134, está dito: (- Lê:)

"A política é, por essência, ética, pois se refere sempre à liberdade
e. essencialmente, à justiça. Política não é mera arte ou técnica de
exercer o poder, mas o exercício da justiça pública". E entender e
exercer o poder como serviço.

Muito bem trabalha e prega a Associação de Juízes para a
Democracia, que propõe que se mude até na Lei Maior, na
Constituição, a palavra "poder" pelo termo "serviço". A palavra "poder"
tem uma conotação muito forte na nossa cultura ocidental, dá o
sentido de privilégio, vantagem, autoridade.

Devemos entender e exercer o poder como serviço. A proposta é
mudar Poder Executivo para Serviço Executivo; Poder Legislativo para
Serviço Legislativo; Poder Judiciário para Serviço Judiciário. Temos
de ter a consciência de que fomos eleitos para servir. Que o grande
poder da comunicação possa ser chamado de serviço da
comunicação, e o poder econômico, que tem tanta força, de serviço
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econômico - a economia a serviço da vida. Fica entendido que o poder
econômico como vantagem, como privilégio, ocasionando situações
difíceis... Na semana passada, foi noticiado nos jornais que 200
empresários são donos do chamado "poder" no Brasil. Duzentos
empresários deram R$500.000.000,00 para as campanhas eleitorais.
Os 10 que mais contribuíram deram R$137.000.000,00. Segundo a
matéria, alguns gastaram milhões e não foram reeleitos. E uma ironia,
mas foram poucos, porque a maioria conseguiu a reeleição. Já disse
ontem e repito - para não alegarem que somos suspeitos por sermos
do Partido dos Trabalhadores - que o Presidente foi reeleito com
financiamento. Isso é permitido pela lei. O que não é permitido e é
vergonhoso é o caixa dois. O Presidente recebeu dinheiro de
empresas como a Vale do Rio Doce e outras.

Aqui diz que o Governador do Estado, assim como Deputados
Federais e Estaduais e Senadores, teve problemas nas suas contas
porque recebeu muitos financiamentos. Por que uma empresa ou um
empresário investiriam tanto dinheiro numa eleição? Não aceitamos
isso. Houve empresa que quis ajudar na nossa campanha. Aliás,
investigamo-la e constatamos que ela é muito boa, tem tudo certinho e
trabalha de acordo com as leis. Mas, como Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, não quisemos aceitar
financiamento de uma empresa que só trabalha com a questão
ambiental. Não incriminamos quem aceitou, mas não tivemos apoio
nem ajuda financeira de nenhum empresário, de nenhuma empresa.

Segundo o Documento n 50 da CNBB. Ética, Pessoa e Sociedade,
enquanto a força do poder econômico determinar a política por meio
do financiamento de campanhas, dos "lobbies", das relações
privilegiadas, do poder de barganha de grupos junto ao governo, etc.,
a política será fonte de corrupção, injustiça e instabilidade social.
Talvez essa seja uma das explicações para sanguessugas,
mensalões, corrupção e caixa dois. Daí a importância de mudar tudo
isso. Vivemos isso aqui no governo do Estado. Por exemplo, atribuo
isso ao uso da máquina. Gostaria de provar isso com dados. Os
Deputados aprovaram as nossas emendas para os pobres, para as
crianças e os adolescentes, para as catadoras de papel. Todas as
nossas emendas foram na área social, de cultura e de agricultura
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familiar. Estão aí, publicadas no jornal oficial, só que não foram
liberadas nem pagas. No entanto, outros, com esse poder de
barganha de grupo junto ao governo, conseguem liberar suas
emendas e muito mais.

Vimos que um Deputado que não era conhecido teve mais votos que
alguns Deputados Federais simplesmente pelo fato de ser filho de
Secretário, que tem a caneta. Cabe a ele liberar ou não. E estou às
voltas com ele, por não estar liberando as nossas emendas. Aliás,
nem sei se vai liberar, ainda mais depois desses questionamentos
aqui.

Por que o filho dele foi o Deputado eleito mais votado? Quem o
conhecia? Não vou dizer, porque também não o conheço. O que
justifica o fato de ele ter tido tantos votos? Da mesma forma como
aconteceu com o filho de outro Secretário, e por aí vai. A resposta
para isso está no uso da máquina junto a Prefeitos e Vereadores.

População, vamos tomar consciência, agir e criar grupos de
acompanhamento junto às Câmaras Municipais, às Assembléias e ao
Congresso, para que isso não aconteça mais. E preciso que tenhamos
esse cuidado.

Então que se dê aumento de acordo com o projeto da Mesa. No que
diz respeito ao Governador, ele não vai querer esse aumento. Aliás,
ele já está com o "marketing" pronto para dizer que não quis, ao
contrário dos Deputados que aumentaram em dobro. Ele já fez isso da
primeira vez, quando esteve nos programas da Hebe Camargo, do
Ratinho e do Luciano Huck e disse que não aceitou o aumento, como
se auferisse remuneração apenas pelo pagamento do seu trabalho.
Mas isso faz parte do seu "marketing'. O Governador gosta de
"marketing" e tem blindado toda a imprensa de Minas Gerais para que
publique esse tipo de coisa a seu respeito. Somente a "Folha de São
Paulo" falou sobre a maquiagem que o Governador fez em relação às
contas da saúde, que o Tribunal de Contas, que também é parte do
esquema de manutenção do poder, aprovou sem ressalvas. Estamos
preparados para discutir as aprovações de contas aqui, munidos até
mesmo de provas dos técnicos do Tribunal de Contas.

Como estava dizendo, o "marketing" é muito importante para ele. Vai
sair no jornal que os Deputados aumentaram os seus salários, mas o
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Governador não aceitou e, por isso, foi solidário. Se fosse solidário
mesmo, teria pelo menos liberado as emendas que fizemos para os
pobres. Vários Deputados ainda não tiveram as suas emendas
liberadas.

Concluindo, espero que a emenda do Deputado Padre João seja
aceita e que os 20% destinados ao aumento do Secretário Adjunto de
Estado também seja estendido a todo o funcionalismo, o que não só
vai ser bom, como também é um direito. Digo isso dentro dos limites
da inflação, que, graças a Deus, está controlada neste país, sem
traumas para ninguém, sem os planos mirabolantes que outrora
existiram e de maneira singela que faz com que o Brasil não cresça
tanto quanto gostaríamos e poderia crescer, mas que se traduz em
um crescimento sólido e tranqüilo.

Aliás, esse crescimento tem sido distribuído, não ficando apenas
concentrado nas mãos de alguns. A distribuição de renda no País já é
uma realidade. As estatísticas do IBGE mostram o percentual da
população que estava abaixo da linha de pobreza e que já apresentou
melhoras na sua qualidade de vida, ainda que de pequena monta.
Enquanto houver uma pessoa passando dificuldades, nós, políticos,
temos a obrigação de trabalhar pela qualidade dessas vidas.

Em consonância com a CNBB, que fez a nota sobre oque devemos
fazer, concluo com a leitura de um item do documento "Ética à pessoa
e à sociedade": (- Lê:)

"A política é, por essência, ética, pois se refere sempre à liberdade
e, essencialmente, à justiça. Não é mera arte ou técnica de exercer o
poder, mas o exercício da justiça pública.".

O poder deve ser entendido, vivenciado e exercido como serviço. A
doutrina social cristã diz: (- Lê:)

"A razão de ser do Estado é exercer o poder que emana do povo em
benefício do próprio povo". Disse isso muito antes de a Constituição
acolher e colocar, em seu art. 1 Q , parágrafo único, que o poder emana
do povo e é exercido pelo povo através dos representantes ou
diretamente. Então que o poder seja entendido e exercido como um
serviço.

Digo isso como representante do serviço legislativo. Assim
acabamos com esse negócio de poder. Aliás, é isso que pega. Poder
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corrompe, dinheiro fascina. É isso que tem acontecido por aí. Se nos
dispusermos a servir ao nosso povo, teremos uma sociedade melhor,
o que é possível: o mundo novo possível que a sociedade tanto
anseia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Eu estava inscrito para fazer a discussão

do projeto. Registrei-me pela manhã.
O Sr. Presidente - A Presidência verificou, e não havia a inscrição de

V. Exa.
O Deputado Padre João - Fiz essa inscrição hoje cedo. Há um

equívoco. Apresentei por escrito e assinei a folha. Apresentei, por
escrito, para discutir o Projeto de Lei n° 3.796/2006. Depois enumerei
os projetos de lei que estão na Comissão de Redação Final. Enumerei
também vários projetos. Apresentei com minha assinatura, inclusive.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João
que a inscrição de V. Exa. não foi feita no livro próprio, mas
separadamente, na Mesa. Por isso a Presidência não verificou a
inscrição de V. Exa.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria de discutir o
projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência vai considerar a inscrição do
Deputado Padre João. Para tanto, torna sem efeito o encerramento da
discussão da matéria. Com a palavra, para discuti-ia, o Deputado
Padre João.
O Deputado Padre João - Saudação aos colegas Deputados,

saudação e gratidão pela reconsideração do Presidente, Deputado
Mauri Torres, e a todos os telespectadores. Quero discutir o Projeto
de Lei flQ 3.796/2006, da Mesa da Assembléia, para socializar - esse é
o objetivo da emenda que apresentamos a esse projeto.

O presente projeto fixa os subsídios do Governador, do Vice-
Governador e dos Secretários de Estado. A Constituição da
República, no § 2 do art. 28, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 19, de 4/2/98, determina que os subsídios dos agentes
políticos do Poder Executivo, pagos em parcela única, devem ser
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fixados em lei de iniciativa do Poder Legislativo. A Constituição do
Estado, por sua vez, determina, no art. 66. que a proposição que
dispuser sobre essa matéria é de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia. Não há, portanto, óbice de natureza constitucional para a
sua apresentação. Mas alegamos que deve haver uma decisão mais
ampla. Contudo, no mérito, o projeto mantém a remuneração do
Governador do Estado no mesmo valor atualmente devido e promove
reajustes diferenciados para os demais cargos. Para o Vice-
Governador, o aumento é da ordem de 13,8%; para o Secretário de
Estado, de 17,6%; para o Secretário de Estado Adjunto, de 20%.

Fizemos uma emenda ao projeto e solicitamos que esse reajuste se
estenda aos outros servidores do Estado, como bem falou o Deputado
Laudelino Augusto, quando disse que as pessoas que ocupam cargo
público, embora exerçam um poder, são servidoras. Podemos discutir,
na lógica evangélica, que o poder é serviço. Quanto maior for a
amplitude do poder, maior é a responsabilidade em servir da melhor
forma.

Apesar dos trabalhos desta Casa nesses quatro anos, temos, ainda,
servidores do Estado cujo piso salarial é inferior ao salário mínimo,
sendo, na verdade, menor que R$300,00. Esse é o piso de vários
servidores do Estado, sobretudo da educação e da saúde. Há injustiça
quando falamos em remuneração. E importante, portanto, que
ampliemos a discussão desse percentual de aumento para o Vice-
Governador e os Secretários a todos os demais servidores. Isso
porque muitas pessoas trabalham por vocação. Quantas pessoas
estão na educação porque amam seu trabalho? E recebem menos
que um salário mínimo, o que prova a sua vocação para o trabalho.
Todos os debates reafirmam a importância da educação, sem a qual
não há avanço. O País pode ser desenvolvido em todas as áreas,
mas, sem educação, não há sustentabilidade. Portanto, temos de
investir nessas áreas, sobretudo na educação e saúde, onde
encontramos um maior número de servidores cujo piso salarial é
inferior a um salário mínimo.

Por isso, nossa emenda, solicitando 20% de reajuste para todos, é
uma questão de justiça, embora, quando falamos em justiça, seja
difícil chegar a um consenso. O que é uma remuneração justa?
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Mesmo aqui, para nós, Deputados, o que é uma remuneração justa?
Tenho certeza - e falo isso sem receio ou demagogia - que, para um
Deputado como Laudelino Augusto. um salário de R$80.000,00 é justo
e até pouco, porque é uma pessoa que se dedica ao trabalho todos os
dias da semana, viajando por toda parte. O que é um trabalho justo
para um Deputado? Procuro estar aqui todos os dias. Qual é o
compromisso com o trabalho legislativo? Talvez um salário mínimo
fosse muito para tal. Quando há essa discussão em nível nacional,
vemos que há uma injustiça grande também. Somos contra. Quando
estamos na política, temos de trabalhar e buscar a justiça. Uma forma
de fazer isso é reconhecer o trabalho de homens e mulheres. Quando
digo que um salário mínimo é muito para um Deputado, é porque não
conseguimos enxergar o trabalho do processo legislativo. Temos
professores que se dedicam ao seu trabalho todos os dias da semana,
grande parte do dia, ora dando aulas, ora preparando suas aulas. São
pessoas responsáveis, vocacionadas, que querem servir, apesar de
não serem reconhecidas pelo Estado. A raiz das questões é de fato a
justiça. Se queremos ser justos, temos de estender esse reajuste para
esses servidores. Vemos a atuação dessas pessoas na polícia,
correndo risco de morte. Elas são expostas a perigos constantemente.
Essas pessoas estão a serviço da vida, garantindo a paz. a harmonia.
Então, chamamos a atenção para o primeiro ponto, que é a justiça.
Seremos autênticos políticos. Essas pessoas estão comprometidas
com o bem comum, com a pólis, com o zelo das cidades.

Temos de ter a sensibilidade para ver as pessoas que não estão
bem, resgatar o verdadeiro sentido da política, que está hoje tão
desgastada. Toda nossa ação deve expressar esse compromisso.
Devemos imprimir, em cada gesto, no momento em que estamos
votando, nosso compromisso com a justiça, com a ética, com a nossa
religiosidade. Como liderança cristã, sei que cada gesto nos desafia a
expressar essa religiosidade. Seria hipócrita se me contentasse em
participar do culto, das celebrações nos finais de semana, ou seja, em
celebrar uma missa e achar que tudo está bem. Estou vivendo meu
compromisso religioso somente com isso? Não. Todos os cidadãos,
principalmente os cristãos, devem imprimir, em cada gesto, sua
religiosidade, seu compromisso com a justiça e com a política. Cuidar
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da pólis é cuidar de todos, da grande morada, onde cada cidadão, não
importa a religião, não importa a nacionalidade, viva bem, tenha todo
o necessário para viver com dignidade.

Então, é isso que nos desafia como lideranças políticas. Ao
abordarmos a questão remuneratória, o conteúdo desse projeto de lei
que fixa os subsídios do Vice-Governador, dos Secretários e dos
Secretários Adjuntos. não podemos cerrar os olhos para a situação de
milhares de servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

E importante que reconheçamos algumas conquistas, como as que
ocorreram este ano, por exemplo, o reajuste dos trabalhadores e das
trabalhadoras da Emater. Somando as perdas salariais e o reajuste,
chegamos a 23% de aumento, o que também foi uma conquista desta
Casa, que foi interlocutora junto à Secretaria do Planejamento e à
própria Emater. Também sabemos que, para esses trabalhadores e
trabalhadoras que atendem aos mais sofridos, homens, mulheres e
jovens do campo, ainda é pouca a parte de custeio, é simbólica. Eles
se sentem com capacidade e vontade de trabalhar e também
amarrados, porque não têm carro, gasolina e recursos que
possibilitem que o seu trabalho seja mais eficiente, ou seja, um
trabalho de campo.

O trabalhador da Emater não pode ficar preso em um escritório, no
centro da cidade. Ele deve ir às comunidades rurais e ajudar na
organização do associativismo e do cooperativismo, sendo
interlocutores junto à Prefeitura a fim de que haja cursos de
capacitação e orientação técnica para agricultores, sobretudo os
agricultores e as agricultoras familiares.

Então, reconhecemos a atuação desta Casa em relação ao reajuste
do salário dos trabalhadores da Emater e, ao mesmo tempo,
queremos mostrar a importância de se ter, no orçamento, recursos
destinados para que os agricultores e as agricultoras tenham ainda
um serviço melhor, ou seja, condições para que os trabalhadores e
trabalhadoras da Emater cheguem a todos os Municípios. O convênio
da Emater com o Município onera-o muito.

Portanto, o Estado deve responsabilizar-se ainda muito mais com os
Municípios. Há uma luta da Associação Mineira dos Municípios que
parece uma grande viseira. Por que uma viseira? Só se consegue
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enxergar para o Município recursos que vêm do FPM. Concordamos
que se deva aumentar ainda um pouco o percentual, porém devemos
também enxergar o que onera os Municípios, e os convênios oneram
e pesam para muitos Municípios, entre os quais está esse da Emater.

Outros são os servidores das Polícias Militar e Civil. Eles só
conseguem trabalhar quando há, no mínimo, uns dois convênios com
o Município, mas tais convênios custam muito para alguns Municípios.
Dizem que a segurança está muito bem. As vezes, avançamos com a
elaboração de leis que beneficiam os servidores das Polícias Civil e
Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado.

Mas de que adianta isso se o Município não possui recursos para
trabalho, carros, gasolina e reparação dos veículos? Muitos
Municípios têm dificuldade para trabalhar e não conseguem dar
assistência preventiva às comunidades e aos distritos. Nem
precisamos ir aos distritos mais distantes da sede. Neste Estado, há
distritos, comunidades e aglomerados que ficam distantes 50km,
70km da sede. Eles, por muitos anos, não irão às comunidades. Essa
é a realidade.

Reconhecemos que, se houve reajustes para alguns servidores ou
trabalhadores de empresas ligadas ao Estado, quanto ao custeio,
ainda há necessidade de melhora. Além disso, milhares de servidores,
sobretudo os da saúde e da educação, têm vencimento, em seus
contracheques, de menos de um salário mínimo.

Nossa atuação exige coerência. Esse é o grande desafio.
"Coerência", uma palavra pequena, uma única palavra, que nos
desafia enquanto agentes políticos, quer estejamos no Poder
Legislativo, quer no Poder Executivo. Como o Deputado Laudelino
Augusto disse, somos servidores, e servidores bem-pagos, mas nunca
contentes, sempre querendo mais, o que nos distancia tanto das
pessoas que se dedicam também ao serviço.

Para os servidores de modo geral, há avaliação de desempenho
rígida. E para nós, Deputados? Para o agente político. qual é a
avaliação de desempenho? Chamo a atenção do cidadão, porque o
único que pode fazer avaliação de desempenho do agente político é o
eleitor: todavia ele não consegue acompanhar, no dia-a-dia, todas as
atuações. Infelizmente, um percentual altíssimo dos eleitores, como
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que por desencargo de consciência, acredita que exerce sua
cidadania no dia das eleições. Não são capazes de acompanhar a
atuação do seu Vereador nem do seu Deputado, no dia-a-dia,
sobretudo a ação dos parlamentares do Legislativo. As vezes, o
cidadão, por interesse ou necessidade, esbarra na deficiência de
algum serviço, sobretudo na área da saúde, da educação, das
estradas, da limpeza urbana, e pode avaliar a atuação do Executivo.
Entretanto essa avaliação, ao final, no dia das eleições, às vezes é
mascarada pelo dinheiro.

Ontem aconteceu a diplomação, e não consegui entender o discurso
do TRE. Toda fala foi no sentido de que houve grandes avanços na
transparência das eleições, o que não consegui enxergar, ou seja, há
ainda muito que avançar. Não se conseguiu nem mesmo formatar
uma reforma política que garanta, de fato, a transparência e,
sobretudo, que garanta que o uso abusivo do dinheiro não mascare as
eleições, em todos os níveis. Não conseguimos enxergar, mas às
vezes há alguns abusos, sobretudo da máquina.

As vezes, é deprimente. Ontem à noite foi deprimente não só por
alguns escândalos públicos reconhecidos pela Justiça e pelo próprio
TRE, mas daqui também. Quando o dinheiro público saiu, saiu
carimbado. Na Secretaria de Obras do Estado, logo no início deste
governo, saíram recursos para reformas de escolas estaduais que não
tinham previsão nenhuma no Orçamento. A Secretaria de Educação
nem sequer tinha conhecimento. A justiça para com o dinheiro público
e a avaliação de desempenho dos servidores, uma remuneração justa
para quem trabalha na política, seja com um cargo eletivo, seja com
um cargo de confiança. seja efetivo, é um grande desafio para todos
nós. E isso o que estamos discutindo aqui, esse projeto de lei que fixa
subsídio, aumentando 13%, 17%, 20% os vencimentos do Vice-
Governador, dos Secretários, dos Secretários Adjuntos.

Temos de chegar a um formato em que essas remunerações sejam
de fato justas. Se os servidores que estão recebendo têm um piso
salarial inferior a um salário mínimo, ainda hoje celebramos. Votamos,
trabalhamos o plano de carreira, a tabela remuneratória, mas que
avanço houve de fato? Qual foi o avanço real para esses servidores?
Não conseguimos enxergar, não porque estejamos cegos, mas
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porque não houve. A injustiça está enraizada. Nossa emenda de
estender esse reajuste para os outros servidores é um pouco reparar
as injustiças e reconhecer a dedicação desses homens e mulheres
que deram sua vida. Existe injustiça maior. Pessoas que dedicaram
sua vida, que hoje estão aposentadas, estão morrendo, enquanto têm
verba retida, que não é liberada. Se há recursos, vamos pagar essas
pessoas, sobretudo os servidores. Quantos faleceram no ano em que
tinham verba retida? E agora esse recurso. E muita injustiça. Quando
discutimos a questão remuneratória e fixamos subsídios, temos de
procurar ao máximo sermos justos. Precisamos de coerência como
cristão, como liderança política, como cidadão. Precisamos expressar
essa coerência em cada votação, que é a ação decisiva desta Casa,
para imprimir o que professamos, o que acreditamos, o que a
natureza do cargo impõe a cada um de nós, que é o serviço a todos.
Temos de começar dos mais fragilizados, dos mais pobres, dos mais
necessitados. O grande gargalo ainda está na educação e na saúde,
em que há pessoas cujo piso salarial é inferior a um salário mínimo.

Isso é vergonhoso! Quando discutimos o projeto relativo ao repasse
de R$30.000.000,00 para a Cemig, que está em pauta, vemos que os
lucros são vultosos. A Cemig está lucrando. A lógica maior das
empresas que deveriam prestar serviço é o lucro, haja vista a Copasa,
a Cemig e até a Emater. E uma lógica de serviço que não
corresponde ao que acreditamos, que não corresponde ao nosso
papel, que é prestar serviço em primeiro lugar e disponibilizar recursos
para que todos esses instrumentos garantam qualidade.

Não basta servir. Há que ser eficiente. Só assim teremos uma
política pública eficiente. Um servidor da educação, mesmo que seja
vocacionado, com que espírito leciona? Com que motivação prepara
uma aula? As vezes nem tem como preparar, porque precisa trabalhar
em outras escolas para ter uma renda que garanta condições de
sobrevivência mínima para sua família.

Fazemos um apelo aos colegas para estender esse auxílio a todos:
que possamos atender a todos, mas partindo dos mais fragilizados,
que são os servidores da educação. Outro setor também fragilizado é
a saúde. Os servidores da saúde estão cuidando da vida, lidam com
as pessoas no momento mais delicado, em que a vida está
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ameaçada. Não fosse a vocação, que outra motivação teriam? Como
haver carinho, garra e dedicação sem a vocação desses guerreiros e
guerreiras que dão sua vida a serviço de outras vidas?

Temos que fazer justiça, para que essas pessoas sejam
reconhecidas por uma remuneração justa, sem receio de receber mais
do que Vereadores ou Deputados, que muitas vezes nem
comparecem a reuniões. Eles fazem isso porque na época da eleição
têm o aparato do governo para garantir a sua eleição. Como exemplo
concreto posso citar Urucânia, minha terra natal, que tem 8 mil
eleitores. Lá existe Deputado da base do governo que ninguém
conhece. O Governador aplicou lá R$1.200.000,00 apenas em quatro
meses. Ele disse que existia um acordo, que a emenda dos
parlamentares era de R$600.000.00. O Prefeito, que é do PT, foi
pressionado a apoiar o tal Deputado.

Não estou falando de coisas que não posso provar. Não sou
irresponsável. Disse que a Secretaria de Obras liberou recursos para
projeto que nem sequer tinha planta, porque tenho provas. Fui solicitar
a planta à Secretaria da Educação, e eles nem sabiam de nada.

Sabem por quê? Porque eu tinha apresentado uma emenda com o
valor de R$50.000,00 e, como o outro Deputado da região ficaria
ameaçado. não perceberam a deficiência da escola e liberaram, sem
previsão orçamentária. R$140.000,00. por meio da Secretaria de
Obras. Então, abriram-se vestígios de algum conchavo, estendendo-
se a empreiteiras e outras empresas.

A situação é delicada. Lamento muito a nossa incompetência no que
diz respeito à fiscalização, pois não conseguimos acompanhar as
obras, fazer cumprir o Regimento Interno e observar a presença dos
nossos nobres colegas. Sinto-me um pouco frustrado. Conto com
esse perdão e compreensão, pois este é o primeiro mandato da minha
vida, já que nunca fui Vereador nem Prefeito. Creio que estaremos um
pouco mais amadurecidos para o segundo mandato. Esperamos
trabalhar melhor e fiscalizar mais, para fazermos justiça, sobretudo em
relação aos servidores, para que consigam uma remuneração mais
justa. Trabalharemos dobrado, pois perdemos companheiros de
combate, como o Deputado Laudelino Augusto, a Deputada Jô
Moraes, que vai para a Câmara Federal, e outros colegas, que se
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dedicaram e não foram reconhecidos nas urnas. Por isso, o eleitor
será responsabilizado caso não haja avanço, pois deixou mascarar o
processo democrático no dia da eleição, em que teríamos de obter
avanços, mas conseguimos o retrocesso. Infelizmente, ainda não
podemos dizer que vivemos em um Estado democrático, pois a cultura
impede que esse regime seja efetivo, sendo sempre mascarado pelos
recursos, em grande parte públicos. Alguns Prefeitos são levados a
apoiar determinados Deputados, porque são da base e garantirão a
"governabilidade", entre aspas.

Assim não conseguimos avançar, pois projetos de lei que
garantiriam, pelo menos, a reparação de algumas injustiças, fazendo
crescer a justiça, levam bomba e nem são inseridos na pauta, por não
contarem com o apoio da base do governo. As vezes, a base vota por
uma decisão que veio de cima. Um Governador dizia que a base não
discute, vota cegamente. Infelizmente, presenciamos isso em relação
a alguns projetos que conseguem ser inseridos na pauta, pois outros
já levam bomba nas Comissões, por observações de determinadas
Secretarias. Se não fosse isso, teríamos avançado muito em relação à
justiça para os atingidos por barragens, para os funcionários públicos
e para os trabalhadores das empresas ligadas ao Estado.

Teremos de enfrentar muitos desafios, mas teremos condições de
votar o Projeto de Lei n 2 3.796 com a emenda que apresentamos,
para que esse percentual de 20% estipulado para o reajuste do Vice-
Governador, dos Secretários e dos Secretário Adjuntos seja estendido
aos demais servidores, que são os que mais necessitam, já que
aqueles dispõem de outros recursos anexados, que ampliam bem o
resultado final, enquanto estes sofrem descontos em seus
vencimentos.

Isso é muito grave. Não sei, mas parece que não conseguem
enxergar o roubo. Para mim, é roubo mesmo o desconto do Ipsemg
no contracheque do servidor do Estado. Em que cidade do interior há
atendimento médico do lpsemg? O piso salarial é menor que um
salário mínimo, e ainda se retira mais dinheiro do servidor para pagar
um serviço a que ele não tem acesso. Ora, isso é um absurdo.

Meu primeiro mandato está para encerrar, mas confesso que estou
angustiado. Sinto-me incompetente. Sim, Sr. Presidente, Deputado
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Fábio Avelar, sinto-me angustiado com minha incompetência. Esses
quatro anos no Parlamento foram uma escola para mim. Fiz filosofia e
teologia. Nunca fiz curso de política, mas, graças a Deus e à minha
família, tenho sensibilidade para perceber o que acontece e coragem
para denunciar, anunciar e exercer o meu profetismo. Além de cristão.
sou sacerdote.

Toda remuneração tem de ser justa, e, para ser justa, temos de
acatar essa emenda, estendendo o reajuste a todos os servidores do
Executivo. Aí, sim, estaremos na lógica da cidadania, na lógica
evangélica, que é a política a serviço de todos, a partir dos mais
necessitados.

E hipocrisia enviar cartão aos servidores desejando-lhes um feliz
2007. Palavras não podem ser vazias, têm de ser acompanhadas de
ações. E. nesse momento, estamos com a chance na mão de
transformar as palavras em prática. Podemos garantir a todos um feliz
2007 aprovando essa emenda, e não apenas mandando cartões com
votos de feliz Natal e próspero Ano-Novo. As palavras têm de ser
acompanhadas de gestos, e é aqui que podemos fazer esse gesto: é
aqui que podemos garantir a felicidade de milhares e milhares de
servidores.

Essa é a discussão que desejo fazer com meus colegas, os
Deputados, porque são eles que votarão a emenda e também
mandarão cartões de boas-festas aos servidores.

Questões de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não havendo quórum para

uma discussão profícua do Projeto de Lei n9 3.796/2006, solicito a V.
Exa. que encerre, de plano, a reunião, reservando o restante de
tempo a que tenho direito para a próxima reunião.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, há muitos Deputados na
Casa e nos gabinetes. Solicito, então, que V. Exa. faça a chamada
para recomposição de quórum, porque há projetos importantes a
serem votados.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - E regimental. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à chamada das Deputadas e dos
Deputados para a recomposição de quórum.

0 Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Responderam à
chamada 36 Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos
nossos trabalhos. Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Farei a leitura da emenda de nossa
autoria ao Projeto de Lei n9 3.796/2006: (- Lê:) 'O percentual aplicado
para aumento do subsídio de Secretário Adjunto de Estado. fixado em
parcela única, constante do anexo desta lei, será aplicado aos
servidores públicos civis da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo e dos militares do Estado". Como é de
20% o percentual de aumento para Secretários Adjuntos, esse índice
também seria estendido aos demais servidores.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente - o projeto é da
Mesa -, como o nosso mandato é político, devemos cuidar da "pólis",
cuidar de todos os cidadãos. Cuidar é garantir justiça. Temos de ser
mulheres e homens justos, devemos dar a todas as pessoas as
condições necessárias para que possam viver com dignidade, ou seja,
tendo acesso a tudo que lhes garanta vida digna: terra, moradia, lazer,
programas de saúde.

Se pesquisarmos os salários de todos os servidores, constataremos
que alguns recebem bem mais que merecem. Isso é injusto, mesmo
entre nós, Deputados. Falei sobre Deputados que se dedicam ao
trabalho. Isso ocorre independentemente de partido político ou de
bloco, porque existem parlamentares que, de fato, se dedicam às suas
atividades. Estão sempre atentos aos projetos que tramitam nas
Comissões, procurando, por meio de emendas, aprimorar as matérias
a fim de que tenhamos leis mais justas e programas do Executivo que
garantam qualidade de vida às pessoas.

Apelo aos nobres Deputados para que aprovem essa emenda,
porque, como promotores de ações políticas, devemos cuidar de
todos.

Porém, na lógica evangélica, temos de cuidar dos mais
necessitados. E aí, nobres colegas Deputadas e Deputados, a grande
injustiça que ainda paira no Estado é termos servidores públicos,
sobretudo da saúde e da educação, com um piso salarial inferior ao
salário mínimo. E uma injustiça, porque ainda é descontada nos
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contracheques a parte do lpsemg, e esses servidores não têm acesso
a nenhum serviço oferecido pelo órgão.

Essa é a grande injustiça. Os colegas Deputadas e Deputados
certamente vão dirigir a seus eleitores, muitos deles servidores
públicos, um cartão desejando um bom Natal e um feliz 2007. Vejam
bem, eles terão de fato um feliz ano novo se, no mínimo, garantirmos
que se estenda a seus vencimentos esse percentual. Então, que a
nossa fala e o que escrevemos correspondam às nossas ações aqui,
especialmente com o nosso voto. Não tanto em relação ao que
falamos, porque, infelizmente, muitas palavras são vazias, não vêm
acompanhadas da coerência, não traduzem a vida, os gestos e as
ações da pessoa. O nosso voto nesta Casa deve expressar de fato o
que desejamos. Se queremos felicidade para o povo, temos de dar
esse respaldo aqui, por meio da legislação.

Este é o meu apelo aos nobres colegas: acolher essa emenda
estendendo os 20% destinados ao Secretário Adjunto a todos os
servidores do Estado, inclusive aos empregados de empresas
públicas como a Emater, a Epamig e outras. Sejamos coerentes.
Estamos quase às vésperas do Natal e não expressamos o nosso ser
cristão somente na oração ou participando do culto, da missa. Não é
aí que o fazemos. Expressamos o nosso ser cristão nos nossos
gestos. Nossa responsabilidade é maior como Deputados, porque o
nosso gesto ou a nossa omissão aqui pode beneficiar ou prejudicar
todos os mineiros. Neste caso, se o nosso gesto for o de acolher essa
emenda, repararemos as injustiças do Estado e beneficiaremos
muitos mineiros, em especial os servidores públicos, que estão mal
remunerados e que têm vencimentos correspondentes a menos de um
salário mínimo. Este é o meu apelo. Conto com a sensibilidade dos
nobres colegas e particularmente da Mesa em acolher essa emenda.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA N9 1 AO PROJETO DE LEI N 9 3.796/2006
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - O percentual aplicado para aumento do subsídio do

Secretário Adjunto de Estado, fixado em parcela única, constante no
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anexo desta lei, será aplicado aos servidores públicos civis da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
dos militares do Estado.".

Sala das Reuniões. 19 de dezembro de 2006.
Padre João
Justificação: A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais encaminhou o projeto de lei em epígrafe para fixar o
subsídio do alto escalão do Poder Executivo. No caso desta emenda
pretende-se estender aos funcionários públicos do Poder Executivo o
mesmo tratamento dado ao subsídio do Secretário Adjunto de Estado,
que é da ordem de 20%. A Mesa justifica: "( ... ) esses percentuais,
considerando-se o fato de que os valores atualmente pagos estão em
vigor desde fevereiro de 2003, são condizentes com a variação dos
principais indicadores utilizados para a medição da inflação no País. O
INPC, por exemplo, registra, no período, uma variação da ordem de
24%, o IPCA, da ordem de 25%, e o IGP-M apresenta variação da
ordem de 26%. Trata-se, portanto, de apenas repor, mesmo que não
completamente, as perdas decorrentes da inflação acumulada no
período".

Ocorre que, os servidores do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, ao contrário dos servidores de outros Poderes, não recebem
aumento salarial há pelo menos 10 anos, e a Mesa desta Casa
Legislativa resolve por bem aumentar o subsídio do Vice-Governador,
dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos para repor
perdas inflacionárias, enquanto o funcionalismo do Estado, verdadeiro
suporte desses escalões. é negligenciado pelo governo do Estado e
evado à condição de penúria com salários que nem sequer chegam a
1 salário mínimo, como é o caso de grande parte do quadro de
professores da Secretaria de Estado de Educação.

Assim, propomos a apresentação desta emenda para provocar a
discussão e corrigir mais uma grande injustiça no Estado de Minas
Gerais.

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 Padre João, que recebeu o n Q 1, e que, nos
termos do § 2Q do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
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emenda com o projeto à Mesa da Assembléia para parecer.
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.911/2004, do

Deputado Paulo Piau, que acrescenta artigo à Lei n 13.949, de
11/7/2001, que estabelece o padrão de identidade e as características
do processo de elaboração da cachaça de Minas e dá outras
providências. A Comissão de Cultura perdeu prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2 2 do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência designa relator da matéria o Deputado Célio Moreira.
Com a palavra, o relator para emitir seu parecer.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 1.911/2004

Relatório
O Projeto de Lei n Q 1.911/2004, do Deputado Paulo Piau, acrescenta

artigo à Lei n 13.949, de 11/7/2001, que estabelece o padrão de
identidade e as características do processo de elaboração da cachaça
de Minas e dá outras providências.

Aprovada no 1 9 turno na forma do Substitutivo n 1. apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição foi
encaminhada à Comissão de Cultura, que perdeu prazo para emissão
de seu parecer.

Atendendo a requerimento do autor, a Presidência da Casa, com
fundamento no art. 141 do Regimento Interno, incluiu o projeto na
ordem do dia para votação em Plenário. Nos termos do § 2 Q do art.
145 do citado Regimento, este relator passa a emitir seu parecer para
o 2 turno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a conferir ao processo de fabricação

da cachaça de alambique de Minas, constante na Lei n Q 13.949, de
2001, o título de Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais.

A cachaça artesanal é fabricada no Estado a partir de receitas
centenárias que fazem dela uma bebida de especificidades regionais,
cujo valor se evidencia tanto como elemento de conformação da
identidade cultural do povo mineiro quanto como produto comercial de
alta qualidade e competitividade em relação às demais aguardentes
do País.
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Vale enfatizar uma vez mais que a iniciativa de conferir ao processo
de fabricação da cachaça de alambique de Minas Gerais o título de
Patrimônio Cultural do Estado contribuirá não só para a preservação
do patrimônio imaterial de nossa gente, como também para garantir
ao produto o reconhecimento oficial de sua importância e qualidade,
valorizando-o frente aos mercados nacional e internacional.

Apresentamos ao final deste parecer a Emenda n 2 1, que se refere
ao registro do processo de fabricação da cachaça de alambique, em
livro próprio, a ser efetuado pelo órgão competente, o que garantirá a
preservação desse saber para as gerações futuras.

A Emenda n g 2 destina-se a adequar a denominação do título que se
pretende conferir ao que determina o Decreto n° 42.505, de
1 5/4/2002, que dispõe sobre o registro dos bens de natureza imaterial
ou intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

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

1.911/2004 no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno, com as
Emendas n2s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n 11 1
Substitua-se, no art. 1 9 do projeto, a expressão "Patrimônio Histórico

e Cultural" por "Patrimônio Cultural".
Emenda n9 2

Acrescente-se ao art. 1 9 do projeto o seguinte parágrafo único:
"Art. l Q - ( ... )
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas

cabíveis para registro do bem cultural de que trata o "caput' deste
artigo nos termos definidos no Decreto n 9 42.505, de 15 de abril de
2002.".

PROJETO DE LEI N I 1.911/2004
(Redação do Vencido)

Declara Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais o processo
tradicional de fabricação da cachaça de alambique de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado patrimônio histórico e cultural de Minas

Gerais o processo tradicional de fabricação da cachaça de alambique
de Minas produzida segundo o disposto na Lei n 9 13.949, de 11 de
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julho de 2001.
Art. 2 - 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, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n2s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n 2 1.911/2004 na
forma do vencido em 1 9 turno, com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Redação.

Discussão. em 29 turno, do Projeto de Lei n 2.562/2005, do
Deputado Carlos Gomes, que institui a coleta seletiva de lixo reciclado
na escola da rede pública de ensino de Minas Gerais. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1 2 turno, com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 29 turno, o Projeto
de Lei n 2.562/2005 na forma do vencido em 1 9 turno, com as
Emendas ns 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.368/2006. do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Albertina o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Discussão, em 2 Q turno,
do Projeto de Lei n9 3.389/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Geraldo. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 2 Q turno,
do Projeto de Lei flQ 3.579/2006, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n g 3.729/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Miguel do Anta o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência anuncia e agradece a presença.

em Plenário, do Deputado Federal Edmar Moreira, pai do nosso
Deputado Leonardo Moreira.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n O 3.730/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com a União o imóvel que especifica, situado no Município de
Uberaba. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 Q turno. Em discussão.
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei n9 3.730/2006 na
forma do vencido em 1 Q turno. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora
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para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15ê LEGISLATURA, EM 22/11/2006
Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e o Deputado João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar
audiência pública para obter esclarecimentos sobre o atraso no
repasse da Coopervans para os permissionários do transporte
complementar. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para
ouvir os Srs. José Antônio Baeta de Mello Cançado. Promotor de
Justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor; Cássio Luiz Costa
Almeida, Diretor de Atendimento e Informação da BHTRANS; Edson
Cleiton Dornelas. Presidente do Sindpautras: Décio Nunes de Queiroz
Filho, Assessor Jurídico do Sindpautras: Maurício dos Reis, Vice-
Presidente e Coordenador do Conselho Fiscal do Sindpautras: Carlos
Alberto Diniz, Coordenador de Bilhetagem Eletrônica da Coopervans;
Marco Túlio, Assessor Jurídico da Coopervans; e a Sra. Jussara
Aparecida Faria Maciel, Assessora Contábil da Coopervans; que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, Deputada Lúcia
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Pacífico, tece as considerações iniciais e passa a palavra ao
Deputado João Leite. 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
presença do Deputado Célio Moreira e passa-se à 3 1 Fase da 2a Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados João Leite e Célio Moreira e da
Deputada Lúcia Pacífico em que solicitam sejam encaminhadas as
notas taquigráficas desta reunião à Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público para investigação acerca da legalidade do
processo de arrecadação e distribuição dos recursos obtidos por meio
da bilhetagem eletrônica do transporte coletivo efetivado por
permissionários na Capital mineira, como também a apuração das
causas relativas ao atraso no repasse do dinheiro aos
permissionários. 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. 19 de dezembro de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite.
ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 115 Q LEGISLATURA, EM

13/12/2006
As 9h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Edson
Rezende, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Adelmo Carneiro Leão , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Maurício Leão Rezende,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 5/12/2006, e da Sra.
Christina Marândola, Assessora de Comunicação Social da Fhemig,
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publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7/12/2006. 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 2 9 turno, do Projeto de Lei n
3.231/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) na forma do
Substitutivo n g 1 apresentado: e pela aprovação, no 1 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 3.179/2006 (relator: Deputado Carlos Pimenta, em
virtude de redistribuição) na forma do Substitutivo n 2 2 e pela rejeição
do Substitutivo n g 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 22 Fase da 21 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
ns 3.698 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) e 3.703/2006 (relator:
Deputado Fahim Sawan). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos ns 5.523/2005, 6.985, 6.990,
6.994, 6.996 e 6.997/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 22 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Edson Rezende (3), em que
solicita seja enviado ofício ao Departamento Municipal de Saúde
Pública de Barbacena - Demasp - solicitando informações sobre o
atraso na implementação da Farmácia Popular em Barbacena e sobre
o destino de um mamógrafo que teria sido desviado para o Hospital
Vilela; em que solicita a realização de auditoria das contas do Demasp
pelo Ministério da Saúde e pelo Tribunal de Contas da União,
referentes aos anos de 2005 e 2006; solicita, ainda, que o Ministério
Público Estadual investigue a matéria, como também a Secretaria de
Estado de Saúde: e em que solicita seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de informações sobre o cumprimento do
convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena no que
tange ao Serviço de Gestante de Alto Risco, tendo em vista as
denúncias feitas durante a audiência pública do dia 12/12/2006
relativas a falhas no atendimento; da Deputada Maria Oljvia, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio
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Ibrahim de Carvalho pelos 54 anos de serviços prestados e seu
reconhecimento pelo Hospital Felício Rocho como "Personalidades
Que Fazem a nossa História"; do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita investigação junto ao INSS para averigüar a verdadeira
situação da Fundação Hospitalar de Saúde do Município de
Varzelândia. 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, 20 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Cesar.

ATA DA 2P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
Às 10h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior
e dá-a por aprovada. A ata é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre chacina ocorrida em Belo Oriente. A
Presidência interrompe a V3 Parte da reunião para ouvir os Srs. Marco
Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Divisão de Crimes contra a
Vida: Fausto Eustáquio Ferraz, Delegado Presidente do inquérito
policial na Delegacia de Homicídios, em Belo Horizonte: e Anselmo de
Rezende Gusmão, Delegado da Superintendência Regional,
representando o Sr. José Judson da Silva, Corregedor-Geral da
Polícia Civil; Antônio Barbosa Ferreira, Nardely Ramos Carvalho
Moreira e Alex de Melo Estevão. Vereadores à Câmara Municipal de
Belo Oriente; e Alcides Costa, Delegado de Homicídios da Região
Leste de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Deputado Durval Angelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após.
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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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. 19 de dezembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente.	 -

ATA DA 1O REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM
13/12/2006

As 10h40min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Célio Moreira, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
informações sobre o trecho da BR-259 situado entre Gonzaga e
Divinolândia de Minas e a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento: de oficio do Sr. José Elcio Santos Monteze,
Diretor-Geral do DER-MG, em que justifica sua ausência nesta
reunião. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Júlio Maria de Souza, Prefeito Municipal de Gonzaga; Alvaro
Campos de Carvalho, Superintendente Regional Substituto e Chefe de
Serviço de Infra-Estrutura do DNIT em Minas Gerais, representando o
Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente da &2 UNIT-DNIT:
Antônio Donizetti de Rezende e Milton Teixeira, Diretores de
Construção e Manutenção do DER-MG, representando o Sr. José
Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, 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. Passa-se à Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n 9 3.680/2006 é
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retirado da pauta 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, 19 de dezembro de 2006.
Ivair Nogueira, Presidente - João Leite - Padre João.	-

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/12/2006
Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dilzon Meio, Luiz Humberto Carneiro e Gustavo
Corrêa (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Lderança do PFL), 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 Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1 Fase da 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Suspende-se a
reunião. São reabertos os trabalhos às 16h40min, com a presença
dos Deputados Domingos Sávio, DiIzon Meio, Dinis Pinheiro e
Sebastião Helvécio. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 22 turno, dos
Projetos de Lei ns 3.368/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio):
3.389/2006 (relator: Deputado Dinis Pinheiro); 3.579/2006 (relator:
Deputado Domingos Sávio); 3.729/2006 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e 3.730/2006, este na forma do vencido no lÍ Q turno (relator:
Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei
n 2 2.493/2005 e o Projeto de Lei Complementar n 9 87/2006 são
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.

rA



'975

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do
dia 19112/2006, às 17 horas. para apreciação dos pareceres sobre o
Projeto de Lei Complementar n 87/2006 e o Projeto de Lei n°
2.595/2005, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Fusa Costa - Ana Maria

Resende - Gustavo Corrêa.
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15`

LEGISLATURA, EM 18/1212006
Às 14h30min. comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olivia (substituindo esta à Deputada Vanessa Lucas, por
indicação da Liderança do BPSP) e Maria Tereza [ara (substituindo o
Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do PT) e o
Deputado Sebastião Costa, 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 Maria Tereza [ara, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Proposta de Emenda à
Constituição nQ 87/2004, Projeto de Resolução n11 3.493/2006 e
Projetos de Lei ns 2.081, 2.586, 2.607, 2.690, 2.737 e 2.795/2005,
3.100. 3.192, 3.231, 3.322, 3.330, 3.335, 3.346, 3.406, 3.467, 3.477,
3.385, 3.452/2006. (Deputada Maria Olívia), 3.656, 3.442 3.453,
3.457, 3.469, 3.492, 3.499, 3.504, 3.538, 3.543, 3.578, 3.582, 3.592,
3.599, 3.603, 3.617, 3.618, 3.623, 3.626, 3.634, 3.641, 3.648, 3.653.
3.668 e 3.700/2006 (Deputada Maria Tereza [ara). Passa-se à 1
Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à
Constituição ng 87/2004, do Projeto de Resolução n 9 3.493/2006 e dos
Projetos de Lei ns 2.081, 2.586, 2.607, 2.690, 2.737 e 2.79512005,
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3.100, 3.192, 3.231, 3.322, 3.330, 3.335, 3.346, 3.406, 3.467, 3.477,
3.385, 3.45212006 (relatora: Deputada Maria Olivia) e 3.656/2006
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 3.385 e 3.452/2006 (relatora:
Deputada Maria Olívia), 3.442 3.453, 3.457, 3.469, 3.492, 3.499,
3.504, 3.538, 3.543, 3.578, 3.582, 3.592, 3.599, 3.603, 3.617, 3.618,
3.623, 3.626, 3.634, 3.641, 3.648, 3.653, 3.668 e 3.700/2006 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária de
amanhã, às 9h115min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Ricardo Duarte.

ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 19/12/2006
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende, Elbe Brandão e Maria Tereza Lara e o Deputado
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a argüir o Sr. José
Eustáquio Machado Coelho e a Sra. Maria Aparecida Carvalhais de
Oliveira para comporem o Conselho Estadual de Educação. A
Presidência passa a palavra às Deputadas e ao Deputado, cada um
por sua vez, para procederem à argüição dos indicados. Após a
argüição, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação
da indicação da Sra. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira e do Sr.
José Eustáquio Machado Coelho para integrarem o Conselho
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Estadual de Educação (relatora: Deputada Elbe Brandão). Em
seguida, o Presidente suspende a reunião para elaboração da ata
desta reunião, que é aprovada e subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Doutor Viana - Elbe Brandão -

Maria Tereza [ara.
ATA DA 8 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § l Q DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO - NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 19/12/2006

Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro [essa, Dilzon
Meio, José Henrique. Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: e
o Deputado Zé Maia, membro da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes - § l Q 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. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições das Comissões. 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. Por solicitação
dos respectivos relatores, o Presidente determina a distribuição de
avulsos dos pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de
Lei n 1 3.644/2006 com as Emendas n 9s 23. 26, 31, 32, 40, 53, 59, 61,
64, 66, 68, 72 a 74 e 78; as Emendas n 9s 92 a 103 e as subemendas
que receberam o nQ 1 às Emendas n 9s 4, 5, 16, 60, 62, 63, 65, 67, 69
a 71, 75 a 77, 80 a 82 e 91, apresentadas pelo relator; e pela rejeição
das Emendas ns 1 a 3, 6 a 9, 11 a 15, 17 a 22, 24, 25, 27 a 29, 33,
35 a 39, 41 a 52, 54 a 58, 83 a 86 e 88, ficando prejudicadas, com a
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aprovação das respectivas subemendas que receberam o n° 1, as
Emendas n°s 4, 5, 16, 60, 62, 63, 65, 67, 69 a 71, 75 a 77. 80 a 82 e
9 (relator: Deputado Sebastião Helvécio): e pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei n° 3.64512006 com as Emendas n°s 30 a 34,
36, 37, 45 a 47, 57, 60 a 65, 75 a 77. 80 a 83, 86, 87. 89 a 94, 96 a
105, 107 a 111, 138, 145, 149 a 153, 156 a 164, 179 a 193, 195 a 203,
205 a 219, 221 a 225, 227, 229 a 237, 258 a 264, 282, 300, 302 a 330,
339 a 366, 368 a 406, 408 a 418, 420 a 441, 449 a 462, 472 a 499.
503 a 519, 521 a 525, 707 a 709, 725, 726, 728 a 735, 759 a 770, 790
a 794, 831 a 838, 841 a 845. 878 a 883, 886, 887, 891, 894, 895, 898,
900, 901, 903 e 904, apresentadas por parlamentares; as Emendas
n t's 906 a 989 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas
n°s 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 266, 367. 419. 520, 839, 840,
884, 885, 888 a 890, 892, 893, 899 e 902, apresentadas pelo relator: e
pela rejeição das Emendas n°s 1 a 27, 29, 35. 38 a 44, 48 a 54, 58,
59, 66 a 74. 78,79,84,85,95, 112, 113, 116 a 137, 139 a 144, 146,
148, 154, 155, 165 a 178, 204, 220, 226, 238 a 257, 265, 267 a 281,
283 a 299, 301, 331 a 338, 407, 442 a448, 463 a471. 500a502, 526
a 706. 710 a 724, 727, 736 a 758, 771 a 789, 795 a 830, 846 a 871,
873 a 877, 896, 897 e 905, ficando prejudicadas, com a aprovação
das respectivas subemendas que receberam o n o 1, as Emendas n°s
28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 266. 367, 419, 520, 839, 840. 884.
885, 888 a 890, 892, 893, 899 e 902: e, com a aprovação da Emenda
n° 30, a Emenda n° 872 (relator: Deputado Domingos Sávio). As
Emendas n°s 55, 56 e 88 foram retiradas pelos respectivos autores.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em
turno único, do Projeto de Lei n° 3.734/2006 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se hoje, às
17h15min, com a finalidade de apreciar os Pareceres para Turno
Único dos Projetos de Lei n°s 3.644 e 3.645/2006, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio. Presidente - Fahim Sawan - José Henrique - Elisa

Costa - Dilzon Melo - Sebastião Helvécio - Ana Maria Resende -
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Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira.	-
ATA DA 27 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Às 14h15min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão. A seguir, comunica recebimento de correspondência do
Sr. José Amador Ubaldo, Assessor do Vice-Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, convidando para a exibição do filme "Uma Verdade
Inconveniente", no Espaço de Cinema Pitágoras. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.987/2006, em turno
único (Deputado João Leite) e 3.685/2006 (Deputado Doutor
Ronaldo). Passa-se à 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto
de Lei n 2.493/2005 na forma do vencido no 1 9 turno (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem
do Dia). compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, em que solicita seja enviado ofício ao
Tribunal de Contas do Estado solicitando a realização de auditoria
plena nas Contas da Copasa-MG, referente à arrecadação de receitas
públicas e execução de despesas, bem como aos demais atos de
gestão de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial praticados pelos seus administradores nos últimos cinco
anos. 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. 20 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Piau.

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Djalma Diniz 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 do Deputado Ricardo Duarte, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase
de redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nçs 2.257 e 2.876/2005 (Deputado Ricardo Duarte), e 2.955 e
3.694/2006 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à V Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.257 e 2.87612005 (relator:
Deputado Ricardo Duarte). e 2.955 e 3.694/2006 (relator: Deputado
Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária de hoje, dia
19/12/2006. às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Biel Rocha.

ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
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Elisa Costa e Ana Maria Resende (substituindo este ao Deputado Luiz
Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do BPSP) e os
Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, José Henrique, Sebastião
Helvécio e Gustavo Corrêa (substituindo este ao Deputado Jayro
Lessa, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira,
João Leite, Miguel Martini, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva,
Sargento Rodrigues, Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Ricardo
Duarte e Manos Fernandes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahím Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1 4 Fase da 28 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no l Q turno, do
Projeto de Lei Complementar n g 87/2006 na forma do Substitutivo n9
3, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas ns 1 a
7; e do Projeto de Lei n 9 2.595/2005 (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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
ATA DA 26 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA,

EM 20/12/2006
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e BieI Rocha
(substituindo este ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da
Liderança do PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento do Projeto de Lei n g 3.645/2006, para o
qual designou relatora a Deputada Vanessa Lucas. 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, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 3.645/2006 (relatora: Deputada
Vanessa Lucas). O Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos
para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, com a
presença da Deputada Vanessa Lucas e dos Deputados Sebastião
Costa e Biel Rocha (substituindo este ao Deputado Ricardo Duarte,
por indicação da Liderança do PT-PC do B), o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata
desta reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha - Vanessa Lucas.

ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 9 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 20/12/2006
As 1 5h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do BPSP) e Carlos Gomes (substituindo o Deputado
Weliton Prado, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2 1 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 3.373, 3.473, 3.533, 3.573,
3.589, 3.604. 3.611, 3.646, 3.665, 3.676, 3.693 e 3.723/2006.
Suspende-se a reunião para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos. O Presidente, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Comes, dispensa a leitura da ata
desta reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro

Silva - Carlos Comes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N ç 87/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o Projeto de

Lei Complementar n 87/2006 "altera a organização e a divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais".

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e
distribuída, inicialmente, à Comissão de Constituição e Justiça, a esta
Comissão e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em seguida, em virtude de requerimento apresentado pelo
Deputado Leonardo Quintão, publicado no "Diário do Legislativo" de
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15/7/2006, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
deliberou sobre o mérito da proposição, opinando por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 2.

Compete agora a esta Comissão pronunciar-se sobre a matéria,
consoante dispõe o art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar ora analisado tem por objetivo

primordial atualizar a divisão judiciária do Estado, em cumprimento ao
disposto no art. 22, § 2, da Lei Complementar n2 85, de 28/12/2005.
Além disso, promove alguns ajustes na organização judiciária do
Estado, até mesmo no que tange às regras constitucionais trazidas
pela Emenda à Constituição da República n 9 45, de 2004.

Cumpre, de início, ressaltar que é direito de todo cidadão contar com
um Poder Judiciário ágil e eficiente. Conseqüentemente, constitui
dever do Estado dotar os órgãos jurisdicionais de todas as condições
necessárias ao aprimoramento da função judicante.

Isso posto, passamos a pontuar as principais inovações contidas na
proposição.

No que diz respeito à divisão judiciária, destacam-se a extinção das
Circunscrições Judiciárias, a alteração das normas referentes à
classificação e instalação das comarcas, a criação do Sistema dos
Juizados Especiais e a ampliação da Justiça Militar. Com relação à
criação de novas comarcas, ressalte-se que apenas duas estão
previstas na proposição originária do Tribunal de Justiça, Fronteira e
Juatuba, com base em parâmetros objetivos, apurados pelo Judiciário.

Sob a ótica da organização judiciária, uma modificação significativa
que merece destaque diz respeito à sistemática do concurso público
para provimento dos cargos de Juiz de Direito Substituto. Entre outras
alterações propostas, o projeto converte o curso de preparação para
ingresso na Magistratura, atualmente ministrado pela Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes, em uma das fases do concurso..

A Comissão de Constituição e Justiça, concluindo pela juridicidade
formal e material da proposta, julgou oportuno apresentar o
Substitutivo n° 1 momento em que ajustou o projeto à técnica
legislativa e corrigiu algumas inadequações jurídicas.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por sua vez,
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opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

No que toca ao mérito, reconhecemos a conveniência e a
oportunidade da proposição em análise, especialmente no que
concerne à busca da qualidade e da eficiência da prestação
jurisdicional à sociedade. Assim, é oportuno realçar a criação do
Sistema dos Juizados Especiais, com vistas a fortalecer esses
juizados, os quais têm competência para a conciliação, o processo e o
julgamento das causas cíveis de menor complexidade e das infrações
penais de menor potencial ofensivo e orientam-se por critérios de
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade. Com efeito, os juizados especiais têm como principal
objetivo a resolução de pequenos conflitos com mais rapidez e menos
ônus, adotando procedimentos mais simplificados do que os utilizados
na justiça comum. Também merece destaque a criação de novas
varas em diversas comarcas, buscando-se atender à efetiva demanda
judicial.

Ademais, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados
pelo Judiciário, a proposição traz exigências bastante razoáveis para o
ingresso na Magistratura, merecendo destaque a inclusão do curso
preparatório como etapa do concurso público para provimento dos
cargos de Juiz de Direito Substituto, mais uma oportunidade para se
avaliar a aptidão e a capacidade do futuro magistrado.

Vislumbramos, todavia, a necessidade de aprimorar o projeto, o que
fazemos por meio da apresentação do Substitutivo n° 3, que
representa uma síntese das principais alterações promovidas pelo
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pelo
Substitutivo n° 2, da Comissão de Assuntos Municipais, expurgando,
ao mesmo tempo, alguns dispositivos que nos parecem inadequados,
como a criação de foros regionais em locais que constituem distrito de
comarca, e não a sua sede.

Além disso, conferimos nova redação ao dispositivo acrescentado
pelo Substitutivo n° 2, que prevê a disponibilização na internet dos
relatórios dos feitos judiciais.

Incorporamos, por fim, ao Substitutivo n° 3 muitas das emendas
apresentadas pelos ilustres Deputados nesta Comissão, deixando de
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acatar aquelas que dizem respeito a questões a serem tratadas pelo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

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

Complementar n° 87/2006 na forma do Substitutivo n° 3, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N Q 3
Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n°59, de 18 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ° - O território do Estado, para a administração da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante no item 1.2 do Anexo 1 desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar, conforme relacionado no item 1.1 do Anexo 1 desta lei
complementar".

Art. 2 0 - A alínea "a" do inciso II do art. 5 0 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentada ao inciso a seguinte alínea "c":

"Art. 5 0 - (...)
II -
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia
pública, quartel do destacamento policial e centro de internação para
adolescentes em conflito com a lei;

c) estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo, cem
feitos judiciais por mês.".

AI. 3 0 - O inciso 1 do § 5 0 do art. 6 0 e o art. 8 0 da Lei Complementar
n°59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

§5°-( ... )
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- dois serviços de Tabelionato de Notas;
(...)
Art. 8°- As comarcas se classificam como:
- de entrância especial:

a) aquelas com mais de duzentos e cinqüenta mil habitantes;
b)aquelas com quinze ou mais varas instaladas;
c) aquelas que forem sede de Câmara do Tribunal de Justiça;
li - de segunda entrância, aquelas com até duzentos e cinqüenta mil

habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, aquelas com um só Juiz.
IV - são também classificadas como de entrância especial, além das

especificadas no inciso 1 deste artigo, as comarcas que constituem as
Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale
do Aço e aquelas que são sede de Grupos Jurisdicionais dos Juizados
Especiais.

§ l - Para efeito de comunicação dos atos processuais, duas ou
mais comarcas contíguas e distantes até 100km (cem quilômetros) da
sede, cujas vias de comunicação estejam em bom estado, poderão,
mediante resolução da Corte Superior, constituir grupo de comarcas.".

§ 2 - As Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa
Luzia, com sede na primeira, constituem a Circunscrição Judiciária
Metropolitana de Belo Horizonte.

§ 3 - As Comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com
sede na primeira, constituem a Circunscrição Metropolitana do Vale do
Aço."

Art. 4°-O 'caput" e os § 1 °e 4 0 do art. 10 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes § 9°e 10:

"Art. 10- Servirão no território do Estado, nas comarcas:
- de Belo Horizonte:

a) cento e cinqüenta Juízes de Direito titulares de vara, Presidentes
ou Sumariarites dos tribunais do júri;

b)quarenta Juizes de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
c) cinqüenta e cinco Juízes de Direito Auxiliares, sendo cinqüenta

com função de cooperação e substituição e cinco com função de
apoio e assistência à Presidência e às Vice-Presidências do Tribunal
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de Justiça, a serem transformados, na vacância, em cargos de Juiz de
Direito Substituto;

- de Contagem, quarenta e um Juizes de Direito, sendo seis do
Sistema dos Juizados Especiais;

III - de Juiz de Fora, trinta e sete Juízes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

IV - de Uberlândia, trinta e seis Juízes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

V - de Betim, trinta Juizes de Direito, sendo quatro do Sistema dos
Juizados Especiais;

VI - de Uberaba, vinte e seis Juizes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

VII - de Governador Valadares, vinte e dois Juizes de Direito, sendo
quatro do Sistema dos Juizados Especiais;

VIII - de Pouso Alegre, vinte Juizes de Direito, sendo cinco do
Sistema dos Juizados Especiais;

IX - de Montes Claros, vinte e quatro Juízes de Direito, sendo dois
do Sistema dos Juizados Especiais;

X - de Ipatinga, dezoito Juizes de Direito, sendo dois do Sistema dos
Juizados Especiais;

XI - de Divinópolis e Ibirité, dezesseis Juizes de Direito, sendo três
do Sistema dos Juizados Especiais;

XII - de Poços de Caldas, Sete Lagoas e Teótilo Otôni, catorze
Juizes de Direito, sendo três do Sistema dos Juizados Especiais;

XIII - de Araguari, treze Juízes, sendo três do sistema de Juizados
Especiais;

XIV - de Ribeirão das Neves, doze Juízes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

XV - de Santa Luzia, doze Juizes de Direito, sendo um do Sistema
dos Juizados Especiais;

XVI - de Patos de Minas, onze Juízes de Direito, sendo três do
Sistema dos Juizados Especiais;

XVII - de Conselheiro Lafaiete, onze Juizes de Direito, sendo quatro
do Sistema dos Juizados Especiais;

XVIII - de Barbacena, Caratinga, ItuiLitaba e Varginha, dez Juizes de
Direito, sendo dois do Sistema dos Juizados Especiais;
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XIX - de Passos, nove Juizes de Direito, sendo dois do Sistema dos
Juizados Especiais;

XX - de Alfenas, Itajubá, Lavras, São Sebastião do Paraíso e Unaí,
oito Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXI - de Araxá, Campo Belo, Muriaé, Patrocínio e São Lourenço,
sete Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXII - de Itaúna e Pará de Minas, sete Juizes de Direito, sendo dois
do Sistema dos Juizados Especiais;

XXIII - de Cataguases, Curvelo, Diamantina, Formiga, Igarapé, São
João dei-Rei, Três Corações, Ubá, Vespasiano e Viçosa, seis Juizes
de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXIV - de Coronel Fabriciano, seis Juizes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

XXV - de Andradas, Cambuí, Frutal, Guaxupé, Itabira, Ouro Fino,
Paracatu, Pedro Leopoldo, São Gonçalo do Sapucaí e Santa Rita do
Sapucaí, cinco Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XXVI - de Nova Lima, cinco Juízes de Direito, sendo dois do Sistema
dos Juizados Especiais;

XXVII - de Boa Esperança, Iturama, João Monlevade, Janaúba, João
Pinheiro, Lagoa Santa, Leopoldina, Manhuaçu, Monte Carmelo,
Nanuque, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Preto, Pirapora, Ponte Nova,
Timóteo e Três Pontas, quatro Juizes de Direito, sendo um do
Sistema dos Juizados Especiais;

XXVIII - de Paraisópohs, Pedra Azul, Sabará e Sacramento, três
Juízes de Direito;

XXIX - de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola, Januária,
Machado, Mantena, Mariana, Piumhi, Santos Dumont e Visconde do
Rio Branco, três Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XXX - de Abre-Campo, Araçuaí, Arcos, Arinos, Baependi, Barão de
Cocais, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Buritis,
Caeté, Camanducaia, Campestre, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio
Claro, Cássia, Caxambu, Conceição das Alagoas, Congonhas,
Conselheiro Pena, Corinto, Coromandel, Esmeraldas, Extrema,
Francisco Sá, Guanhães, Ibiá, Inhapim, Itabirito, Itambacuri,
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Itapecerica, Jacutinga, Lagoa da Prata, Lambari Manga, Manhumirim,
Mateus Leme, Matozinhos, Medina, Minas Novas, Monte Santo de
Minas, Muzambinho, Ouro Branco, Paraopeba, Peçanha, Pitangui,
Porteirinha, Rio Paranaíba, Salinas, Santa Bárbara, São Francisco,
São Gotardo, São João da Ponte, São João Nepomuceno,
Tupaciguara, Várzea da Palma e Vazante, dois Juízes de Direito;

XXXI - de Abaeté, Açucena, Agua Boa, Aguas Formosas, Aimorés,
Aiuruoca, Alpinópolis, Alto Rio Doce, Alvinópolis, Andrelândia, Areado,
Bambuí, Barroso, Belo Oriente, Belo Vale, Bicas, Bom Jesus do
Galho, Bom Sucesso, Bonfim, Bonfinópolis de Minas, Borda da Mata,
Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, Buenópolis, Cabo Verde,
Cachoeira de Minas, Caldas, Cambuquira, Campanha, Campina
Verde, Campos Altos, Campos Gerais, Canápolis, Candeias,
Capelinha, Capinópolis, Carandaí, Carlos Chagas, Carmo da Mata,
Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio,
Conceição do Mato Dentro, Conceição do Rio Verde, Conquista,
Coração de Jesus, Coroaci, Cristina, Cruzília, Divino, Dores do Indaiá,
Elói Mendes, Entre-Rios de Minas, Ervália, Espera Feliz, Espinosa,
Estrela do Sul, Eugenópolis, Felixlândia, Ferros, Fronteira, Galiléia,
Grão-Mogol, Guapé, Guaranésia, Guarani, Ibiraci, Iguatama, Ipanema,
Itabirinha de Mantena, Itaguara, Itamarandiba, Itamoji, Itamonte,
ltanhandu, Itanhomi, ltaobim, Itapajipe, Itumirim, Jabuticatubas,
Jacinto, Jacuí, Jaíba, Jequeri, Jequitinhonha, Joaíma, Lagoa Dourada,
Lagoa Formosa, Lajinha, Lima Duarte, Luz, Malacacheta, Mar de
Espanha, Martinho Campos, Matias Barbosa, Matipó, Mato Verde,
Mercês, Mesquita, Mirabela, Miradouro, Mirai, Montalvânia, Monte
Alegre de Minas, Monte Azul, Monte Belo, Monte Sião, Morada Nova
de Minas, Mutum, Natércia, Nepomuceno, Nova Era, Nova Ponte,
Nova Resende, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pains, Palma,
Papagaios, Paraguaçu, Passa-Quatro, Passa-Tempo, Pedralva,
Perdizes, Perdões, Piranga, Pirapetinga, Poço Fundo, Pompéu,
Prados, Prata, Pratápolis, Presidente Olegário! Raul Soares, Resende
Costa, Resplendor, Rio Casca, Rio Novo, Rio Pardo de Minas, Rio
Piracicaba, Rio Pomba, Rio Preto, Rio Vermelho, Rubim, Sabinápolis,
Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Caldas,
Santa Vitória, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, São
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Domingos do Prata, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará,
São João do Paraíso, São João Evangelista, São Romão, São Roque
de Minas, São Tomás de Aquino, Senador Firmino, Serro,
Silvianópolis, Taiobeiras, Tarumirim, Teixeiras, Tiros, Tocantins,
Tombos, Três Marias, Turmalina, Urucuia e Virginópolis, um Juiz de
Direito.

§ 1 ° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes e dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 4° - 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.

§ 9°- Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 10 - Para expedir a resolução prevista no § 4° deste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

- cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.
§ 11 - Os cinqüenta e cinco cargos de Juiz de Direito Auxiliar a que

se refere a alínea "c" do inciso 1 deste artigo serão transformados, com
a vacância, em cargos de Juiz de Direito Substituto.

§ 12 - A Comarca de Belo Horizonte conta pelo menos uma Vara
Criminal Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Art. 5 0 - Ficam acrescentados ao art. 11 da Lei Complementar n 2 59,
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de 2001, os seguintes § 3 9 e 4:
"Art. 11- ( ... )
§ 32 - O Tribunal de Justiça terá Câmaras Regionais nas Comarcas

de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, Januária, Juiz
de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas,
Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia.

§ 4 - O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecerá a
composição e a competência das Câmaras Regionais.".

Art. 60 - Os § l Q e 42 do art. 13 da Lei Complementar n 2 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 - ( ... )
§ 12 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de

Justiça terão mandato de dois anos, vedada a reeleição, e serão
eleitos dentre os Desembargadores integrantes da Corte Superior,
pela maioria dos membros do Tribunal.

§ 42 - Não será elegível o Desembargador que tiver exercido cargo
de direção por quatro anos.".

Art. 7°- O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n°59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14- O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 8 0 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n°59, de 2001, o seguinte inciso V, ficando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI renumerado como inciso VII,
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte §
29 e passando o parágrafo único a vigorar como § 12:

"Art. 16 - ( ... )
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
()
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.
(.. .)
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§Q 2 - Compete ao Tribunal Pleno elaborar e modificar o Regimento
Interno.".

Art. 90 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de
vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze, por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 10 - Fica acrescentado à Lei Complementar n Q 59, de 2001, o
seguinte art. 19-A:

"Art. 19-A - As vagas por antigüidade na Corte Superior, nas
respectivas classes, serão providas pelos membros mais antigos do
Tribunal Pleno, conforme ordem decrescente de antigüidade nas
classes a que pertencerem, observando-se os mesmos critérios nos
casos de afastamentos e impedimento.".

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n°59, de
2001, o seguinte parágrafo único:

"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. 12 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g", "h" e 1":

"Art. 61 -
III -
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 de regime

rÀ
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aberto ou suspensão condicional da pena;
i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia

sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 13 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado à lei o art. 62-A.

"Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do
Idoso exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre
menores, bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres,
que lidam com o idoso, garantindo-lhes as medidas de proteção e
atendimento prioritário previstas na Lei Federal n° 10.741, de 10 de
outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência específica couber
aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o "caput", cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e uma
substituição, quando convier.

Art. 62-A - Compete ao Juiz da Vara de Conflitos Fundiários
processar e julgar, com exclusividade, as ações relativas a questões
agrárias.".

Art. 14-O § 1 2 do 64 da Lei Complementar n 2 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação.

"Art. 64 - ( ... )
§ l - Nas comarcas com três ou mais varas, a designação de que

trata o "caput" recairá sobre o nome indicado pela maioria dos Juízes
da Comarca.".

Art. 15 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção 1
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais
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Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

- o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas no
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 1 O - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2 0 - Os integrantes da Turma Recursal serão indicados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão nomeados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3 0 - E vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4 0 - Quando o interesse da prestação jurisdicional recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.
§ 5 0 - A Corte Superior, mediante proposta do Conselho de

Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

Art. 84-A - Compete 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.

rÀ
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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 para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e suas Unidades Jurisdicionais

Ar!. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juizes de Direito.

§ 1°- Nas comarcas relacionadas nos incisos XIII, XVII a XIX, XXI,
XXIII e XXVII do "caput" do art. 10 desta lei complementar, haverá
uma unidade jurisdicional.

§ 2 0 - Nas comarcas relacionadas nos incisos 1  XII, XIV a XVII, XX,
XXII e XXIV do "caput" do art. 10 desta lei complementar, haverá uma
ou mais unidades jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 2° Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
• competência será plena e mista.

§ 4°- Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional,
• Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5 0 - As unidades jurisdicionais de mesma competência serão
numeradas ordinalmente.

§ 6 0 - 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 0 - Cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8 0 - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juizes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais de que trata o art. 10, inciso 1, alínea
"b", desta lei complementar será, por indicação do Corregedor-Geral
de Justiça, designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça para
exercer a função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da
referida Comarca.
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§ 9 0 - A designação prevista no § 8 0 deste artigo será feita para
período correspondente, no máximo, ao mandado do Corregedor-
Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 80 deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1 ° - A 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.

§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior poderá determinar a movimentação do Juiz de uma
para outra unidade jurisdicional da mesma comarca, nos termos do
art. 89, § 3°, desta lei complementar.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

§ 1 ° - A atividade do conciliador é considerada serviço público
honorário de relevante valor.

§ 2° - O efetivo desempenho da função de conciliador, de forma
ininterrupta, durante mais de dois anos, será considerado título em
concurso para carreiras jurídicas do Estado.
Art 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm

competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial, das causas cíveis de
menor complexidade e de infrações penais de menor potencial
ofensivo definidas pelas Leis Federais n os 9.099, de 26 de setembro
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de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.
Ari. 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 n 0 9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

AI. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do
Município sede, até mesmo de forma itinerante, mediante
determinação do Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante determinação do Tribunal de Justiça.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 16 - O § 3 0 do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"AI. 89-
§ 3 0 - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção

compulsória por motivo de interesse público.".
Art. 17-O "caput" do art. 108 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 108- Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não

poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou
como qualquer dos servidores relacionados nos aIs. 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. 18 - O inciso 1 do art. 114 da Lei Complementar n 2 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte inciso IX:

"ArL114-( ... )
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- diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se
afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial.

IX - gratificação durante o período em que exercer as funções de
Diretor do Foro.".

Art. 19- Fica acrescentado ao art. 157 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte § 1 °, passando seu parágrafo único a vigorar
como § 2 0, com a seguinte redação:

"Art. 157 - ( ... )
§ 1 ° - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração,

desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, sem
prejuízo da faculdade do Corregedor-Geral de Justiça de agir de
ofício.
§ 2° - A representação será arquivada, se manifestamente

improcedente, mediante decisão fundamentada do Corregedor-Geral
de Justiça.".

Art. 20 - Os Capítulos 1 e li do Título II do Livro III da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

'Capítulo 1
Do Concurso para Ingresso na Magistratura

Art. 164 - O ingresso na Magistratura far-se-á no cargo de Juiz de
Direito Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas
e títulos realizado em duas fases, ambas de caráter eliminatório,

§ 1 ° - Será responsável pela primeira fase do concurso comissão
examinadora integrada 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.

§ 2 1 - A segunda fase do concurso, constituída pelo curso de
preparação para ingresso na Magistratura, será coordenada pelo
Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Superintendente da
Ejef, com a participação da comissão examinadora a que se refere o §
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1 °.
§ 30 - 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 no edital do concurso:

- ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos e
quite com as obrigações eleitorais e militares;

II - ter mais de vinte e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade;

III - ser bacharel em Direito, com pelo menos três anos de
graduação;

IV - gozar de boa saúde física e mental e não apresentar defeito
físico que o incapacite para o exercício da Magistratura;

V - não ter antecedentes criminais e ser moralmente idôneo;
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 elaborado em

conformidade com o disposto nesta lei complementar e com regras
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça,
o qual será publicado no 'Diário do Judiciário' do órgão oficial de
imprensa do Estado, pelo menos três vezes, na primeira das quais na
íntegra.

§ 1 ° - O prazo para inscrição em cada etapa da primeira fase do
concurso será de, pelo menos, quinze dias contados:

- da data da primeira publicação do edital, para a primeira etapa;
II - da data da publicação do resultado da etapa anterior, para as

etapas subseqüentes.
§ 2 1 - O valor da taxa de inscrição será definido no edital do

concurso.
§ 30 - A comissão examinadora do concurso poderá indeferir o

pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos exigidos,

L4
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se entender, tendo em vista a investigação a que é submetido o
candidato, faltarem a ele condições pessoais e psicológicas para o
bom desempenho do cargo.

§ 4° 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 curso de preparação, de caráter eliminatório e com duração
mínima de três meses e máxima de oito meses, será ministrado pela
Ejef e regido por normas constantes em resolução da Corte Superior e
no edital do concurso.

§ 2°- Se servidor público, o candidato deverá apresentar, no ato da
matrícula no curso, comprovante de que obteve férias-prêmio ou
licença para tratar de interesses particulares concedida pelo órgão a
que se vincula ou declaração do órgão autorizando-o a participar do
curso.

§ 3 0 - Os candidatos matriculados no curso serão denominados
estagiários e farão jus a uma bolsa de estudos equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do subsídio mensal do Juiz de Direito
Substituto, durante toda a realização do curso.

§ 4 0 - Durante o curso, será exigida dos estagiários freqüência
regular em todas as atividades desenvolvidas e obtenção da
pontuação mínima estabelecida para aprovação em provas escritas e
orais e na avaliação do estágio.

§ 5° - Durante o 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.

§ 6 0 - Será excluído do concurso o estagiário que não obtiver
aprovação no curso, conforme critérios estabelecidos em resolução da
Corte Superior e no edital do concurso, perdendo, automaticamente, a
bolsa de estudos a que fazia jus.
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§ 7 0 A qualquer tempo os membros da comissão examinadora do
concurso, os membros do Comitê Técnico da Ejef, os coordenadores
e orientadores do curso, 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.

§ 80 - O estagiário cuja exclusão seja pedida nos termos do § 7°

deste artigo será ouvido no prazo de cinco dias contados do
recebimento da comunicação da exclusão, sendo-lhe facultada ampla
defesa.

§ 9 0 - Apresentada ou não defesa pelo estagiário, a Corte Superior
decidirá sobre o pedido de exclusão, sendo relator o Presidente do
Tribunal de Justiça.

§ 10 - O estagiário perderá, automaticamente, a bolsa de estudos a
que fazia jus, na hipótese de a Corte Superior decidir pela sua
exclusão.

Art. 168 - Dos candidatos aprovados no curso de preparação para
ingresso na Magistratura, far-se-á a classificação final no concurso,
conforme as notas obtidas em suas duas fases.

§ 1 ° - Feita a classificação final prevista no 'caput' deste artigo, a
comissão examinadora fará o relatório final do concurso.

§ 2 0 - O relatório a que se refere o § 1° será encaminhado à Corte
Superior do Tribunal de Justiça, para homologação do concurso.

§ 3 0 - O concurso será válido por dois anos, a contar de sua
homologação.

Capítulo II
Da Nomeação e da Vitaliciedade

Art. 169 - Homologado o concurso, os estagiários aprovados em
todas as suas fases serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça para cargos de Juiz de Direito Substituto e tomarão posse, de
preferência coletivamente, em sessão solene da Corte Superior.

§ 1 ° - Para a nomeação a que se refere o "caput" deste artigo, será
respeitada a ordem de classificação no concurso, vedada a nomeação
de candidato com sessenta e cinco anos de idade ou mais.

§ 2 0 - A partir da posse, os Juízes de Direito substitutos terão direito
ao subsídio integral do cargo.

rsiL4
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Art. 170- (Vetado.)
Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio probatório,

a Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seus membros,
poderá:

- reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade;
II - propor sua exoneração, desde que assegurada ampla defesa,

ficando ele afastado automaticamente de suas funções, sem direito à
vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal seja assinado
após o decurso do biénio!'.

Art. 21 - Fica acrescentado ao art. 173 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte § 8°:

"Art.173-( ... )
§ 82 - Na falta de quadro comparativo que permita diferenciar os

magistrados inscritos nos critérios objetivos de produtividade, presteza
no exercício da jurisdição e freqüência e aproveitamento em cursos
oficiais ou reconhecidos como de aperfeiçoamento, será promovido o
Juiz mais antigo na entrância ou no cargo.".

Art. 22 - O inciso II do "caput" e o § 12 do art. 179 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 22,
renumerando-se os demais:

'Art.179-( ...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais.
§ 1° - Para obter remoção, na hipótese prevista no inciso 1 do

"caput", o Juiz deverá contar mais de um ano de efetivo exercício na
comarca, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.

§ 2 - Para obter remoção, na hipótese prevista no inciso III do
"caput", o Juiz deverá contar seis meses de efetivo exercício na
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comarca.".
Art. 23 - Fica acrescentado ao Título l do Livro IV da Lei

Complementar n°59, de 2001, o seguinte art. 184-13:
"Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de 1 ° grau far-se-á

por seis Auditorias sediadas em Belo Horizonte.
Parágrafo único - Lei definirá a circunscrição regional da jurisdição

de cada uma das Auditorias de que trata o "caput" deste artigo.".
Ari. 24- O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os seguintes § 1° e 3° e passando seu parágrafo único a
vigorar como § 20:

"Art. 196- Haverá seis Auditorias na Capital do Estado,
§ 1 ° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um

Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.

§ 3 0 O número de Juízes da Justiça Militar de primeira instância no
Estado é o constante no Anexo III desta lei complementar.".

Art. 25 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, o seguinte inciso V:

"Art. 238-
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7 01 desta lei
complementar.".

Art. 26 - Os art. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

- pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação
específica.

§ 1 ° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2°-O ingresso nas carreiras previstas no inciso Ido "caput" deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
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comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2 2-VicePresidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3°- Na realização do concurso público a que se refere o § 2 0 deste
artigo, serão observados os princípios de centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e de regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4 0 A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

§ 5 - Serão criados por lei, atendendo ao disposto no inciso II deste
artigo, cargos de assessoramento de Juizes vitaliciados, inclusive os
dos Juizados Especiais, independentemente de sua classificação na
carreira.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da
carreira de Oficial de Apoio Judicial e Técnico de Apoio Judicial, cuja
lotação será determinada pela Corte Superior, mediante resolução.".

Art. 27 - O "caput" do ai. 260 e o do ai. 261 da Lei Complementar
n°59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(.. .)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa e que se
encontre vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao
Presidente do Tribunal de Justiça e observada -a conveniência
administrativa.".

Art. 28 - O § 2 0 do art. 290, o § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.290-C..)
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§ 2 0 - A abertura de sindicância, a instauração de processo
disciplinar e a decisão que aplicar penalidade administrativa
interrompem o curso da prescrição.

(.. .)
Art: 293 - (...)
§ 1 ° - A sindicância será realizada por servidor ou por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(. .
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 29 - O "caput" e o § l°do art. 298 da Lei Complementar n°59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2 0, e renumeram-se os § 2°a 40,

respectivamente, como § 3°a 5°:
"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado

mediante portaria, revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, a qual será expedida:

- pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, X1 I, desta lei
complementar:

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1 ° - A podaria prevista no "caput" deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2°-O processo disciplinar será conduzido por comissão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".
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Art. 30 - Fica acrescentado ao Título 1 - Disposições Gerais - do
Livro VI - Disposições Gerais e Transitórias - da Lei Complementar n9
59, de 2001, o seguinte art. 321-A:

"Ari. 321-A - O Tribunal de Justiça elaborará, periodicamente,
relatórios estatísticos dos trabalhos nas comarcas e na segunda
instância.

§ 1° - Os relatórios de que trata o "caput" serão divulgados na página
do Tribunal de Justiça na internet.

§ 2° - Os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - ISGE - relativos às comarcas serão
apropriados e incorporados aos relatórios de que trata este artigo.".

Art. 31 - O art. 324 da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324- Fica proibida a permuta:
- de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".
Art. 32 - Fica acrescentado ao Título II do Livro VI da Lei

Complementar n°59, de 2001, o seguinte art. 331-13:
"Art. 331-B - Até que seja instalada a Comarca de Coroaci, o

Município de Marilac fica integrado à Comarca de Governador
Valadares.".

Art. 33 - Os Anexos 1 e III da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos 1 e III desta
lei complementar.

Art. 34-O Anexo 11 da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a
vigorar com as alterações constantes no Anexo II desta lei
complementar.

Art. 35 - As normas previstas nos arts. 164 a 170 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por esta lei
complementar, não se aplicam ao concurso para ingresso na
magistratura em andamento na data da publicação desta lei
complementar, o qual continuará a reger-se, até o seu final, pelas
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regras em vigor na data da publicação do respectivo edital.
Art. 36 - O Tribunal de Justiça adequará seu Regimento Interno aos

termos desta lei e convocará o Tribunal Pleno para realizar eleições
necessárias ao preenchimento das vagas surgidas na Corte Superior
a partir da vigência da Emenda Constitucional n° 45 à Constituição da
República, de 30 de dezembro de 2004, no prazo de trinta dias
contados da data da publicação desta lei.

Parágrafo único - Ficam mantidos os resultados das eleições
realizadas até a data da publicação desta lei.".

Art. 37 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto da Lei Complementar n° 59, de 2001,
consolidado com suas alterações, no prazo de noventa dias contados
da publicação desta lei complementar.

Art. 38- Ficam revogados o ai. 2 0, o inciso VI do art. 154,0 art. 156,
o § 1 0 do art. 171, o § 52 do art. 173, o parágrafo único do art. 178, o
art. 258, o §32 do art. 319 e o art. 329 da Lei Complementar n°59, de
2001.

Art. 39 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Ana Maria

Resende - Gustavo Corrêa - Miguel Martini.
Anexo l

(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° ......de ... de .....
de .....

Anexo 1
(a que se referem os ais. 1 0, 8, 11 e 186 da Lei Complementar n059,

de 2001)
Número de Magistrados da Justiça de Segunda e Primeira Instâncias
'- A Tabela referente ao item 1.1 - Segunda Instância foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
1.2 - Primeira Instância

1.2.1 - Entrância Especial
"- A Tabela referente ao item 1.2.1.1 - Comarcas de Entrância

Especial foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 22.12.2006.

- _
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* A Tabela referente ao item 1.2.1.2 - Circunscrição Judiciária
Metropolitana de Belo •Horizonte foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22.12.2006.
* A Tabela referente ao item 1.2.1.3 - Circunscrição Judiciária

Metropolitana do Vale do Aço foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 22.12.2006.

- A Tabela referente ao item 1.2.2 - Segunda Entrância foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
* A Tabela referente ao item 1.2.3 - Primeira Entrância foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
Anexo II

(a que se refere o art. 27 da Lei Complementar n° .....de ... de .....de

"Anexo II
(a que se refere o § 2° do art. 3° da Lei Complementar n 0 59, de 18 de

janeiro de 2001)
Relação das Comarcas do Estado e dos Municípios que as Integram
2 - Abre-Campo
Abre-Campo
Caputira
Pedra Bonita
Santa Margarida
Sericita
3 - Açucena
Açucena
N aq u e

15 - Andrelândia
Andrelândia
Arantina
Bom Jardim de Minas
Carrancas
Madre de Deus de Minas
Piedade do Rio Grande
São Vicente de Minas



17- Araguari
Araguari
Indianápolis

19-Arcos
Arcos
(...)
21 -Arinos
Arinos
Chapada Gaúcha
Uruana de Minas

25 - Barbacena
Barbacena
Alfredo Vasconcelos
Antônio Carlos
Bias Fortes
Desterro do Meio
Ibertioga
Ressaquinha
Santa Bárbara do Tugúrio
Santana do Garambéu
Santa Rita do Ibitipoca
Senhora dos Remédios

29 - Belo Vale
Belo Vale

43 - Brumadinho
Bruriiadinho
Moeda

48 - Cachoeira de Minas
Cachoeira de Minas
Conceição dos Ouros

2010
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76 - Caxambu
Caxambu
(.. .)
93 - Curvelo
Curvelo
Inimutaba
Morro da Garça
Presidente Juscelino
(.
106-A - Felixlândia
Felixlândia
(...)
108- Formiga
Formiga

109-A - Fronteira
Fronteira
110- Fruta[
Frutal
Comendador Gomes
Planura
(...)
112 - Governador Valadares
Governador Valadares
Alpercata
Frei Inocêncio
Mathias Lobato
Jampruca
Periquito

114- Guanhães
Guanhães
Dores de Guanhães
Senhora do Porto

126- lpatinga

2011



Ipatinga
Ipaba
Santana do Paraíso

133 - Itambacuri
Itambacuri
Campanário
Frei Gaspar
Pescador

159-A - Lagoa Formosa
Lagoa Formosa
(. ..)
177-A - Matipó
Matipá

182- Mesquita
Mesquita
Braúnas
Joanésia
(...)
191 - Monte Carmelo
Monte Carmelo
lraí de Minas
Douradoquara
Romaria
(.. .)
203 - Nova Ponte
Nova Ponte

206 - Nova Serrana
Nova Serrana
Araújos
Leandro Ferreira
Perdigão
(.

2012



212-A - Pains
Pains
Córrego Fundo
Pimenta
(...)
218- Paraisópolis
Paraisópolis
Consolação
Gonçalves
Sapucaí-Mirim

223 - Patos de Minas
Patos de Minas
(.. .)
226 - Pedra Azul
Pedra Azul
Aguas Vermelhas
Cachoeira do Pajeú
Divisa Alegre
(.
229 - Perdizes
Perdizes
Pedrinôpolis
Santa Juliana

234- Pitangui
Pitangui
Conceição do Pará
(...)
274 - São Francisco
São Francisco
lcaraí de Minas

284 - São Lourenço
São Lourenço
Pouso Alto

2013
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São Sebastião do Rio Verde
Soledade de Minas.

293 - Taiobeiras
Taiobeiras
Berizal
Indaiabira
Curral de Dentro
(.. .)
309-A - Urucuia
Urucuia
Pintópolis
Riachinho

Anexo III
(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n°, de de de)
A Tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 3° do art. 196

da Lei Complementar n°59, de 18 de janeiro de 2001)foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 22.12.2006.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N2 87/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar n9
8712006 'altera a organização e a divisão judiciárias do Estado de
Minas Gerais".
A proposição foi distribuída, inicialmente, às Comissões de

Constituição e Justiça, de Administração Pública e a esta Comissão.
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, em virtude de requerimento apresentado pelo
Deputado Leonardo Quintão, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização deliberou sobre o mérito da proposição, opinando pela
sua aprovação na forma do Substitutivo n 9 2, de sua autoria.

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na
forma do Substtitutivo n 2 3, de sua autoria.
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Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo atualizar a divisão judiciária do

Estado de Minas Gerais e fazer uma revisão da sua organização
judiciária, promovendo alguns ajustes, incluindo os relativos às novas
regras constitucionais trazidas pela Emenda à Constituição da
República n Q 45, de 2004. Para esse fim, introduz várias alterações na
legislação vigente. No que toca à divisão judiciária, destacam-se o
aprimoramento das normas referentes à classificação das comarcas, a
modificação dos critérios para criação e instalação de comarcas e
varas e a criação do Sistema dos Juizados Especiais.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 9 1,
sanando imperfeições e aprimorando o projeto no que se refere à
técnica legislativa e ao conteúdo.

Primeiramente, suprimiu do projeto o comando que prevê
mecanismo que permite ao Tribunal de Justiça, por meio de resolução
da Cone Superior, classificar comarcas como sendo de entrância
especial a partir de levantamento estatístico realizado pelo IBGE.
Além disso, quanto ao art. 18 da referida Lei Complementar n 2 59, a
que se refere o art. 1 9 do projeto, promoveu sua alteração, de modo a
adequá-lo ao art. 93, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela
Emenda à Constituição da República n° 45, de 2004.

No que tange ao concurso para ingresso na Magistratura, julgou que
o servidor público poderá também utilizar férias-prêmio a que tenha
direito, sem prejuízo da remuneração e, portanto, com menos ônus,
para freqüentar o curso ministrado pela Escola Judicial.

Com relação ao curso para ingresso na carreira da Magistratura,
tendo em vista que só havia previsão de duração mínima, fixou um
prazo máximo para a sua duração.

Após o recebimento do projeto, o Presidente do Tribunal de Justiça
encaminhou àquela Comissão proposta de alteração do art. 62 da Lei
Complementar no 59, de 2001, que diz respeito à atribuição de
competência ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude para a
fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de instituições,
organizações governamentais e não governamentais, abrigos,
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instituições de atendimento e congêneres, que lidam com o idoso,
garantindo-lhe as medidas de proteção e atendimento prioritário
previstas na Lei Federal n° 10.741, de 1 0110/2003.

Quanto à divisão judiciária, em conformidade com as disposições da
legislação em vigor, o Município de Conceição dos Ouros foi
transferido para a Comarca de Cachoeira de Minas, devido a sua
localização.

Pela mesma razão e acolhendo sugestão apresentada por
parlamentares e autoridades, o Município de Indianápolis foi
transferido para a Comarca de Araguari, e o Município de traí de
Minas foi mantido na Comarca de Nova Ponte. Criou-se mais uma
vara nas Comarcas de Andradas, Cambuí, Campestre, Carmo do Rio
Claro, Coromandel, Frutal, Jacutinga, Ouro Fino, Paraisópolis, São
Gonçalo do Sapucaí e Três Pontas; mais duas varas na Comarca de
Campo Belo; mais três varas nas Comarcas de Alienas, Itajubá,
Lavras, São Lourenço e Teáfilo Otôni e mais seis varas na Comarca
de Pouso Alegre, em razão do acentuado número de feitos judiciais,
como condição necessária ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional nas referidas comarcas.

Também em virtude do grande número de feitos judiciais na
Comarca de Barão de Cocais criou-se mais uma vara nessa comarca.
Com o mesmo propósito criaram-se mais três varas na Comarca de
Poços de Caldas, mais quatro varas na Comarca de Patos de Minas e
mais uma vara nas Comarcas de Arinos, Monte Santo de Minas e
Pedra Azul. Por fim, criaram-se mais duas varas na Comarca de
Viçosa, uma vara na Comarca de Conceição das Alagoas e mais duas
varas na Comarca de Araxá.

A Comissão de Assuntos Municipais, ciente da importância desse
projeto para todos os membros da coletividade, realizou nesta Casa,
no dia 6/12/2006, uma audiência pública, a fim de buscar subsídios e
sugestões que pudessem contribuir para o aperfeiçoamento do
projeto. Tal reunião contou com a participação efetiva de vários
representantes da comunidade jurídica mineira, houve amplo debate e
foram recebidas sugestões de autoridades e parlamentares.
Destacou-se o fato de algumas comarcas ainda estarem com um
número de Juízes insuficiente para atender à demanda jurisdicional. O
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elevado número de feitos aliado a um crescimento expressivo da
população justifica a criação de mais algumas varas para atender, de
forma satisfatória, os interesses dos jurisdicionados. Por esse motivo,
a Comissão apresentou o Substitutivo n g 2. Nele foram incorporadas
várias emendas apresentadas por parlamentares.

Com essas alterações, a Comissão considerou ter atendido à
necessidade de atualização da divisão judiciária do Estado, e sua
implementação possibilitará um acesso mais amplo à justiça e uma
prestação jurisdicional mais célere.

A Comissão de Administração Pública, por ser a Comissão de mérito
e visando seu aprimoramento técnico, apresentou o Substitutivo n 2 3,
em que foram incluídas várias sugestões dos parlamentares.

Este relator propõe três emendas ao Substitutivo & 3. A Emenda n
1, cria uma segunda vara na Comarca de Luz, passando esta a ser
classificada como Comarca de Segunda Entrância. Segundo
informações prestadas pela Secretaria Judicial e pelo Cartório
Eleitoral da Comarca de Luz, o número de processos cíveis, criminais
e do Juizado Especial tem-se elevado consideravelmente, o que
justifica a criação de uma 2 a vara, com a elevação da Comarca como
de Segunda Entrância, o que é salutar para absorver o número total e
a alta média de entrada de processos. Estando a Comarca de Luz em
fase de grande expansão e desenvolvimento, justifica-se a ampliação
da Comarca com a criação de uma nova vara. A Comarca é composta
por dois Municípios - Luz e Córrego Danta - e um total de mais de 20
mil habitantes, necessitando o Poder judicante local de uma infra-
estrutura que propicie cobertura adequada ao elevado número de
feitos.

A Emenda n g 2 altera o inciso 1 do art. 8 Q da Lei Complementar n
59, de 181112001, de que trata o art. l Q do Substitutivo n 9 2. Ela visa
dar nova classificação às comarcas, considerando como de entrância
especial aquelas com mais de 250.000 habitantes ou que tenham 15
ou mais varas instaladas. No projeto estão classificadas como
comarcas de entrância especial apenas aquelas cujos municípios têm
população superior a 250.000 habitantes. Entendemos que este não
deve ser o único critério para que uma comarca seja classificada
como de entrância especial, devendo também ser levado em
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consideração o número de feitos de uma comarca. Muitas comarcas,
cujos Municípios não têm população superior a 250.000 habitantes,
têm um número grande de feitos, contando com mais 15 varas
instaladas, o que já seria motivo suficiente para serem consideradas
como de entrância especial. Baseando-se apenas no critério
habitacional, há a possibilidade de se cometer injustiça, uma vez que
um Município que hoje conta com 250.000 habitantes, mas que tenha,
por exemplo, 16 varas instaladas e grande número de feitos, não será
considerado de entrância especial.

A Emenda n g 3 insere o § 11 ao art. 10, integrante do art. 1 2 do
Substitutivo n 9 2 e propõe a criação, na Comarca de Belo Horizonte,
de pelo menos uma Vara Criminal Especializada em Crimes contra a
Criança e o Adolescente. A ausência desta Vara Especializada
impede a priorização no tratamento, determinado pela Constituição
Federal, à criança e ao adolescente, prejudicando a tramitação e o
julgamento dos processos em que figuram como vítimas. Saliente-se
que os crimes de natureza sexual configuram a maioria dessas
ocorrências. Há grande demanda processual em torno destes delitos,
e isto, por si só, é argumento irrefutável para a urgente criação dessa
Vara.

Por sugestão do Deputado Célio Moreira, este relator incorpora a
este parecer as Emendas ns 4 a 7, apresentadas no final do texto.

No que diz respeito ao impacto da medida sobre as contas públicas,
ressaltamos que a proposição em tela deve observar os imperativos
da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n 2 101,
de 41512000 -, uma vez que a criação de comarcas e a abertura de
concurso para ingresso de novos juízes implicará aumento de
despesa para os cofres estaduais. Nesse aspecto, o art. 17 da referida
lei exige 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. Dessa forma, o
gestor do Tribunal de Justiça responsabilizar-se-á pela observância
dos diplomas legais, em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
levará em conta as disponibilidades orçamentárias. Ressaltamos,
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ainda, que também deverá ser observado o limite de 6% da receita
corrente líquida para as despesas com pessoal para o Poder
Judiciário, conforme estabelecido pela alínea "b" do inciso II do art. 20
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n 2 87/2006, em 12 turno, na forma do Substitutivo n2 3,
apresentado pela Comissão de Administração Pública e com as
seguintes Emendas n2s 1 a 7.

Emenda n 2 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada uma segunda vara na Comarca de Luz,

passando esta a ser classificada como Comarca de Segunda
Entrância.".

Emenda n2 2
Dê-se ao inciso 1 do art. 8 2 da Lei Complementar n 2 59, de 18 de

janeiro de 2001, de que trata o art. l Q do Substitutivo n 2 3, a seguinte
redação:

"Art. l - ( ... )
Art. 8 - As comarcas se classificam como:
- de entrância especial, aquelas com mais de duzentos e cinquenta

mil habitantes ou que tenham quinze ou mais varas instaladas.".
Emenda n 2 3

Acrescente-se o seguinte § 11 ao art. 10, integrante do art. 1 Q do
Substitutivo n 2 3:

"Art. 1 -
Art. 10- Servirão no território do Estado:

§ 11 - A Comarca de Belo Horizonte conta com pelo menos uma
Vara Criminal Especializada em Crimes contra a Criança e o
Adolescente.".

Emenda n 2 4
Acrescente-se onde convier:

- Fica Criada uma Vara Criminal no Fórum Regional do
Barreiro, em Belo Horizonte.".

Emenda n2 5
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica criado a Direção do Foro Eleitoral do Barreiro,

independente do Distrito de Belo Horizonte.".
Emenda n2 6

Os arts. 64 e 65 da Lei Complementar n 2 59, de 18 de janeiro de
2001, modificada pela Lei Complementar n 2 85, de 28 de dezembro de
2005, ficam acrescidos dos seguintes parágrafos:

"Art. 64 - ( ... )
§ 3 - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova será

exercida por Juiz de Direito titular de Vara dos respectivos Foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observados os § 1 9 e 2
deste artigo.".

Art. 65-
§ 39 - As atribuições previstas no § 10 deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova pelos respectivos
Diretores.".

Emenda n9 7
Acrescente-se ao art. 86-D da Lei Complementar & 59, de 18 de

janeiro de 2001, modificada pela Lei Complementar n 2 85, de 28 de
dezembro de 2005, o seguinte § 3:

"Art. 86-D -
§ 3 - Para os distritos onde houver Foro Regional, caberá ao juiz de

direito coordenador do Foro, designar Juiz de Paz "ad hoc", escolhido
entre os cidadãos eleitores e residentes no distrito, que exercerá as
funções até a realização das eleições de que trata a Lei n2
13.454/2000.".

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Dilzon

Meio - Elisa Costa - José Henrique - Fahim Sawan - Ana Maria
Resende - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.216/2006

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre' deveres no recebimento de produtos viciados para
reparos e estabelece as informações que nesses casos devem ser
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fornecidas ao consumidor".
Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para

análise preliminar, essa concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende estabelecer regras para os

fornecedores relativas ao recebimento de produtos defeituosos
encaminhados por consumidores para reparos, conforme assegura a
Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

A autora do projeto assinala, na justificação da proposição, que "o
consumidor que identifica vício no produto tem encontrado
dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos'. Isso ocorre porque,
segundo ela, "não raras vezes, quando decide entregar o produto para
reparo, é impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado
pelo fornecedor de sanar o vício". Nesta hipótese, ocorrendo qualquer
problema na reparação do vício, como o desrespeito ao prazo previsto
no art. 18, § 1°, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, "o
consumidor que ingressa em juízo, perante o fornecedor, tem sido
surpreendido com a alegação de que o produto nunca foi entregue a
este para reparos, mas sim para terceiro particular deliberadamente
escolhido". Conclui a autora que "o consumidor de boa-fé,
freqüentemente, não dispõe de comprovante escrito que ateste a
relação entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor".

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Constituição da República
alçou a defesa do consumidor ao patamar de direito fundamental, nos
termos do art. 50, XXXII, bem como a princípio da ordem econômica,
conforme dispõe o art. 170, V, além de prever, no art. 48 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a elaboração de um Código
de Defesa do Consumidor.

Visualiza-se assim, a importância dada pelo constituinte a essa
matéria, tendo, portanto, o Estado o dever de promover esse direito na
forma da lei. Assim, impõe-se ao legislador estadual tornar efetiva a
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proteção constitucional por meio de normas consentâneas com a
tutela do consumidor.

Nessa conjuntura, reconhecemos a nobre intenção da parlamentar
de promover a defesa do consumidor. No entanto, existem algumas
considerações a serem feitas quanto ao mérito da proposição em
estudo.

Em primeiro lugar, é fato que, antes da entrada em vigor da Lei
Federal n° 8.078, o consumidor tinha grande dificuldade para obter a
reparação de vícios de produtos adquiridos. Contudo, com a edição do
Código, foi criada a figura da responsabilidade solidária entre os
fornecedores dos produtos, o que inclui o comerciante varejista, que é,
entre os entes compreendidos pela definição de fornecedor, o mais
próximo do consumidor e o primeiro a receber a reclamação, no caso
de vício ou defeito do produto.

Com efeito, dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor:
'Art. 18-Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1 - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço".
Vê-se, pois, que o estabelecimento de venda é responsável pelo

produto oferecido ao consumidor, não podendo abster-se disso.
Na prática, atualmente, grande parte dos produtos vendidos pelo

comércio varejista vêm acompanhados de manual de instruções, o
qual contém a listagem das assistências técnicas autorizadas. Nesse
caso, ao vender o produto ao consumidor, o comerciante já
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disponibiliza previamente todos os dados daquele que,
eventualmente, deva efetuar algum reparo. Note-se, assim, que o art.
2° do projeto é inócuo, pois pretende justamente obrigar o fornecedor
a entregar ao consumidor declaração por escrito na qual constem os
dados do terceiro eleito para efetuar eventuais reparos no produto.

Ademais, não é razoável obrigar o fornecedor a dar tal declaração,
uma vez que o consumidor já dispõe de todas as informações
necessárias no manual de instruções do produto. A isso acrescente-se
que, em muitos casos, há uma extensa listagem de terceiros
habilitados, o que forçaria o estabelecimento de venda a mencionar
todos na pretendida declaração, sob pena de estar violando a livre
concorrência.

A esse respeito, vale lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, em seu art. 40, III, estabelece como um dos princípios da
Política Nacional das Relações de Consumo a "harmonização dos
interesses dos participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores". Disso resulta que o
legislador deve-se abster de estabelecer ônus ou obrigação
desproporcional aos participantes das relações de consumo.

Apenas para exemplificar, se considerarmos um supermercado ou
uma grande loja, teremos a dimensão do volume de declarações
impressas ao consumidor, o que levaria o estabelecimento, em muitos
casos, a lançar mão de um ou mais funcionários para exercer
exclusivamente essa função. Trata-se, portanto, de medida
desprovida de razoabilidade, como já foi enfatizado, considerando que
o consumidor já recebe todas as informações necessárias.

Além disso, ainda que o produto não possua assistência técnica
autorizada, é importante esclarecer que, caso apresente algum
defeito, deve ser encaminhado à fábrica, e não a locais não
habilitados e sem as especificações técnicas do fabricante. Nesta
hipótese, não compete ao comerciante fazer nenhuma indicação, mas,
tão-somente, devolver o produto à fábrica.
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No que toca à emissão de recibo por parte daquele que recebe o
produto para reparo, conforme preceitua o art. 40 do projeto em
questão, entendemos que se trata de previsão desnecessária, uma
vez que o consumidor, em decorrência das práticas comerciais e da
aplicação dos usos e costumes, tem direito a recibo no qual conste o
que foi entregue para reparo, com as especificações bem como a data
da entrega. Nesse ponto, convém lembrar que o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, em seu art. 39, II, ao tratar das práticas
abusivas, estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços 'recusar atendimento às demandas dos consumidores (...) de
conformidade com os usos e costumes".

Por outro lado, não são raras as situações em que o consumidor
adquire um produto em um Município em que não há serviço
autorizado. Nesse caso, entendemos que o consumidor necessita de
tutela, não podendo recair sobre ele o encargo de providenciar o
encaminhamento do produto à assistência técnica. Dessa forma,
buscando corrigir tal situação de desequilíbrio, que, sem dúvida,
acarreta ônus desproporcional ao consumidor, apresentamos ao
projeto o Substitutivo n° 1, de modo a obrigar os comerciantes e as
fábricas a manterem postos de coleta de produtos defeituosos nos
Municípios em que não haja assistência técnica especializada ao
consumidor.

A remissão às penalidades previstas no art. 56 e seguintes do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos
fornecedores que descumprirem os preceitos da lei, mostra-se
oportuna, uma vez que uniformiza os procedimentos adotados pelos
órgãos de proteção do consumidor.

Por fim, verificamos ser necessária a concessão do prazo de 180
dias para que os comerciantes e as fábricas possam adequar-se,
definindo a forma como farão a coleta dos produtos.

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

3.216/2006 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO M 1

Torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos
defeituosos nos Municípios em que não haja assistência técnica
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especializada ao consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam os comerciantes e as fábricas obrigados a manter

postos de coleta de produtos defeituosos nos Municípios em que não
haja assistência técnica especializada ao consumidor.

Art. 2 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3 - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 9 terão o prazo
de cento e oitenta dias para se adequar às disposições desta lei,
contados da data de sua publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lúcia

Pacífico.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.689/2006
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § l, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°
3.689/2006 objetiva alterar a Lei n° 15.434, de 5/1/2005, que dispõe
sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo' em 26110/2006, a proposição foi
preliminarmente distribuída a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 205, dispõe que "a

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho".

A seu turno, o art. 210, após estabelecer que serão fixados
conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, assegurando-se
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
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nacionais e regionais, dispõe, em seu § 1 °, que o ensino religioso, de
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de Ensino Fundamental.

Ainda em nível constitucional, importa invocar o art. 24, que arrola
as matérias de competência legislativa concorrente da União e dos
Estados, entre as quais se encontram a educação, a cultura, o ensino
e o desporto. Acerca de tais matérias, cabe à União estabelecer as
normas gerais, a serem complementadas pela legislação estadual.

Assim sendo, no uso da competência legiferante para estabelecer
normas gerais sobre educação, a União editou a Lei n2 9.394, de
1996, que contém as diretrizes e bases da educação nacional. O art.
33 do referido diploma legal é vazado nos seguintes termos:

"Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo [Redação dada pela Lei
9.475, de 22/7/1997].

§ l - Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para
a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as
normas para a habilitação e admissão dos professores.

§ 2 - Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos
do ensino religioso.".

No âmbito regional, na via da legislação concorrente, o Estado
editou a Lei n 9 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino
religioso na rede pública estadual de ensino. Tal lei contou, em sua
elaboração, com o auxílio de professores, pedagogos, juristas,
especialistas em educação e membros de diversas entidades
religiosas. O seu art. 5 0tlisciplina as condições necessárias aos
docentes que forem ministrar o ensino religioso. E precisamente esse
artigo que o projeto em exame objetiva alterar, introduzindo algumas
modificações no que respeita à habilitação e à admissão dos
professores. Trata-se, sobretudo, de estabelecer critérios
intermediários para a ocupação das vagas de docência de ensino
religioso nos locais onde não existam profissionais habilitados nos
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termos originalmente previstos pela referida Lei n9 15.434, critérios
esses constitutivos de um mecanismo transitório, de modo a impedir
que milhares de alunos fiquem sem o ensino religioso.

Com efeito, a Lei n2 15.434 constitui legislação recente, de modo
que poucos atendem aos requisitos que ela prevê para a docência do
ensino religioso. Há, no caso, um grande descompasso entre a
realidade fática e o enunciado abstrato da lei. Espera-se que, com o
decurso do tempo, os requisitos erigidos pela mencionada legislação
sejam gradativamente atendidos; porém, para fazer face à situação
atual, torna-se imperativo flexibilizar as exigências de habilitação. Tal
é o propósito da proposição em exame, segundo a qual, à falta de
profissional habilitado, nos termos dos incisos 1 a IV do "caput" do art.
52, poderá o Estado proceder à designação, a título precário, de
professores que satisfaçam requisitos com menor grau de exigência.

Nesse passo, merece atenção especial o § 3 Q que a proposição
pretende aditar ao art. 52 da Lei 15.434, a seguir apresentado:

" 3 - Na falta de profissional habilitado, nos termos dos incisos 1 a
IV do "caput" deste artigo, para o exercício da docência em ensino
religioso, o Estado poderá designar, a título precário:

- estudante de um dos seguintes cursos superiores que tenha
concluído no mínimo a metade de sua carga horária:

a) licenciatura plena em ensino religioso ou educação religiosa;
b) ciências da religião, cujo currículo inclua conteúdo relativo à

metodologia e à filosofia do ensino religioso;
II - portador de diploma de licenciatura plena ou curta em qualquer

área do conhecimento, acrescida de curso de metodologia e filosofia
do ensino religioso, com carga horária de, no mínimo, cento e vinte
horas;

III - portador de diploma de curso normal de nível médio, acrescido
de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, com carga
horária de, no mínimo, cento e vinte horas.".	1-

Quanto aos novos requisitos que se pretende instituir, cumpre dizer
que os constantes do inciso 1, acima transcritos, esbarram em
impedimento legal, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional exige formação superior para o magistério, salvo para o
Ensino Fundamental, quando então se admite diploma de Ensino
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Médio. Nesse ponto, cumpre repisar que dita lei contém normas gerais
de caráter impositivo para todos os Estados da federação. Por essa
razão, apresentamos ao final deste parecer a Emenda n2 1,
supressiva do referido inciso 1.

Isso posto, cumpre dizer que, quanto ao juízo de admissibilidade da
matéria, inexistem óbices de ordem jurídico-constitucional à sua
aprovação, visto que o Estado está constitucionalmente habilitado a
legislar sobre o assunto na via da legislação concorrente, não
havendo, outrossim, regra instituidora de reserva de iniciativa, o que
autoriza este Parlamento a deflagrar o processo legislativo sobre a
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.689/2006 com
as seguintes Emendas &s 1 e 2.

Emenda n°1
Suprima-se o inciso 1 do § 32 do art. 52 da Lei n2 15.434, a que se

refere o art. l.
Emenda fl9 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Na estruturação do corpo docente de ensino religioso em

todo o Estado, deverá ser observada a proporcionalidade dos diversos
segmentos religiosos.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o
Estado procederá a um levantamento estatístico anual para apurar a
proporcionalidade das diversas correntes religiosas.".

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE A EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N9

3.796/2006
Mesa da Assembléia

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

epígrafe "dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do
Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário
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Adjunto de Estado".
A proposição, que foi publicada no "Diário do Legislativo" de

14/12/2006, recebeu, durante a discussão em Plenário, no l o turno, a
Emenda n2 1, sobre a qual, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do
art. 79 do Regimento Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
De autoria do ilustre Deputado Padre João, a emenda em exame

pretende seja estendido a todos os servidores públicos do Poder
Executivo "o percentual aplicado para aumento do subsídio do
Secretário Adjunto de Estado", calculado a partir do valor constante do
Anexo do Projeto de Lei n 9 3.796/2006. Comparando-se esse valor
com o que atualmente está em vigor, fixado no Anexo da Lei &
15.013, de 15/1/2004, percebe-se que o percentual de aumento geral
proposto na emenda é de 20%.

A matéria em exame apresenta vários problemas no que se refere à
sua constitucionalidade, os quais passamos a apontar.

O primeiro deles diz respeito à iniciativa da proposição. O projeto de
lei originalmente apresentado, que versa apenas sobre a remuneração
dos agentes políticos que menciona, é, nos termos do art. 66, 1, "c", da
Constituição do Estado, de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia
Legislativa. Sobre essa matéria não incide vedação constitucional
para a apresentação de emendas parlamentares, desde que
observados os limites máximos para a remuneração dos agentes
políticos, previstos na Constituição Federal.

A emenda apresentada, no entanto, pretende fixar regra para
reajustamento de vencimentos de todas as categorias de servidores
do Poder Executivo. Trata-se, claramente, de invasão da esfera de
competência privativa do Governador do Estado, prevista no art. 66,
III, 'b", da Constituição mineira e que extrapola claramente os limites
da matéria em tramitação. Deve-se, também, lembrar que o Supremo
Tribunal Federal, em diversos julgados, considerou aplicáveis a todos
os entes federados as regras constantes na Constituição da
República, que asseguram a independência entre os Poderes e que
vedam aos parlamentares a apresentação de proposições que versem
sobre matérias cuja iniciativa seja reservada ao Chefe do Poder
Executivo.
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Outro aspecto a ser apontado diz respeito ao aumento de despesas
decorrente da implantação da norma, caso viesse a ser aprovada.
Dados do Balanço Geral do Estado, para o período compreendido
entre setembro de 2005 e agosto de 2006, apontam para a execução
de uma despesa bruta com pessoal ativo e inativo do Poder Executivo
da ordem de R$12.000.000.000,00. Supondo-se a incidência de um
aumento de 20% sobre esse montante, pode-se estimar, para o
próximo exercício, que se situem por volta de R$2.400.000.000,00
acréscimo nas despesas com o pagamento da folha estadual, sem
que haja indicação das fontes para o seu custeio.

Jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que
transcrevemos a título de exemplo, deixa claro que os dois problemas
apontados - a invasão da iniciativa e o aumento de despesas -
constituem fundamento para a invalidação da proposição. No
julgamento da ADI 1470, que teve como relator o Ministro Carlos
Velloso, em 14/12/2005,0 STF assim se manifestou: "a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras básicas
do processo legislativo da Constituição Federal, entre as quais as que
estabelecem reserva de iniciativa legislativa, são de observância
obrigatória pelos Estados membros; emenda de origem parlamentar
de que decorreu aumento de despesa, majoração de índice de
aumento de vencimento proposto pelo Chefe do Poder Executivo
inconstitucionalidade".

Finalmente, devemos lembrar que qualquer forma de equiparação
ou vinculação de remuneração entre categorias distintas de agentes
públicos é expressamente vedada pelo inciso XIII do art. 37 da
Constituição Federal. E pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal nessa matéria. Transcrevemos apenas urna decisão recente,
a título de exemplo: no julgamento da ADI 2895m em 21212005, o STF
alerta que, "objetivando impedir majorações de vencimentos em
cadeia, a Constituição Federal, no art. 37, XIII, veda a vinculação ou
equiparação de vencimentos para o efeito da remuneração de pessoal
do serviço público.

Percebe-se, portanto, que a emenda em exame apresenta vícios
insanáveis, que obstam sua aprovação.

Conclusão

rs
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n 9 1 ao
Projeto de Lei n 9 3.796/2006.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de dezembro de
2006.

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia (voto contrário) - Fábio Avelar - Luiz
Fernando Faria - Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 3.796/2006

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Lei n 2 3.796/2006
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador do Estado, do Secretário de Estado e do Secretário
Adjunto de Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/1212006, a proposição foi
aprovada no 1 9 turno, na forma original, e distribuída à Mesa da
Assembléia para, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 79 do
Regimento Interno, receber parecer para o 22 turno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre os valores devidos, em

parcela única, como subsídio, aos ocupantes dos cargos que
menciona. Conforme a manifestação da Mesa da Assembléia, no
parecer para o 1 2 turno, a proposição não encontra óbice formal, de
natureza constitucional, à sua tramitação. Também já foi demonstrado
que os percentuais de reajustamento da remuneração dos agentes
políticos do Poder Executivo são inferiores à variação dos principais
índices que medem a inflação acumulada no País, no período
compreendido entre fevereiro de 2003 e o final do presente exercício
fiscal.

Apresentamos, agora, uma informação adicional que demonstra
claramente a razoabilidade da proposição em exame. Segundo se
divulgou recentemente na imprensa mineira, especialmente no jornal
"Estado de Minas", em sua edição de 16/12/2006, na pág. 7, os
valores previstos na proposição em exame para remuneração do
Governador do Estado são significativamente inferiores aos que já se
pagam em Estados como o do Paraná (R$24.500,00) e do Tocantins
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(R$22.110,00) . Também são inferiores aos que vigem nos Estados do
Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão e do Piauí. Quanto à
remuneração proposta no projeto para os cargos de Vice-Governador
e de Secretário de Estado, quando comparada com a remuneração
atualmente devida para os cargos equivalentes no Município de Belo
Horizonte, nota-se que os valores em vigor na esfera municipal são
superiores em mais de 10% aos que se pretende atribuir no âmbito da
administração estadual.

Assim sendo, consideramos que o reajustamento proposto, que
constitui, em primeiro lugar, uma decorrência da necessidade de
atualização dos valores devidos aos agentes políticos estaduais,
mantém-se estritamente dentro dos limites da razoabilidade, pelos
quais devem se pautar os legisladores e os administradores.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do

Projeto de Lei ng 3.796/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de dezembro de

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

Aloise - Rogério Correia (voto contrário) - Fábio Avelar - Luiz
Fernando Faria - Elmiro Nascimento.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 9 651/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°651/2003, de autoria do Deputado Biel Rocha,

que dispõe sobre a implantação de programa de redução de resíduos
por empreendimento público ou privado, na forma que especifica, foi
aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n% 4 a 7 ao vencido no 10

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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 2 651/2003
Dispõe sobre a implantação de programa de redução de resíduos

por empreendimento público ou privado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - A realização de empreendimento público ou privado

degradador ou potencialmente poluidor do meio ambiente fica
condicionada à implementação de programa de redução de resíduos,
conforme o disposto nesta lei, sem prejuízo de outras exigências
estabelecidas na legislação pertinente.

Parágrafo único - A critério do órgão competente, empreendimentos
e atividades de pequeno porte e com baixo potencial poluidor poderão
ser dispensados das exigências contidas nesta lei.

Art. 2 0 - Para os fins desta lei, considera-se:
- resíduo todo material que sobra de processo realizado por

empreendimento degradador ou potencialmente poluidor do meio
ambiente;

II - redução de resíduo a diminuição ou eliminação de resíduos por
meio de qualquer processo ou a realização de programa de educação
ambiental, de obra ou atividade que minimize o impacto ambiental
negativo dos resíduos produzidos.

Art. 3 0 - As metas de redução de resíduos, bem como os prazos, a
forma e as condições para seu cumprimento, serão estabelecidas pelo
órgão governamental competente com base em estudos técnicos,
levando-se em consideração as alternativas tecnológicas existentes,
as características de cada tipo de empreendimento e a viabilidade de
sua implementação.

Art. 4°- O responsável por empreendimento a que se refere o art. 1°
encaminhará relatório de resultados e prestará outras informações aos
órgãos competentes, na forma, no prazo e nas condições por eles
estabelecidos.

Parágrafo único - A síntese do relatório a que se refere o "caput" é
de acesso público, respeitado o sigilo industrial.

Art. 5°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à
pena de multa, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei n°7.772, de-8
de setembro de 1980, mediante processo administrativo, na forma
nela estabelecida.

ArL 6°- Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
1.297/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 2 1.297/2003, de autoria do Deputado André

Quintão, que institui o Serviço Social na rede pública de ensino do
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
Substitutivo ng 1 ao vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 2 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 9 1.297/2003
Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento social nas escolas da rede púbica de ensino do
Estado.

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

acompanhamento social em escolas da rede pública de ensino do
Estado.

Parágrafo único - As ações de que trata o "caput" deste artigo
poderão ser implantadas no âmbito de programa governamental que
tenha por objetivo o atendimento de alunos portadores de
necessidades especiais ou o desenvolvimento social de jovens
pertencentes a comunidades que apresentem baixo índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - ou vulnerabilidade social intensa,
observadas as condições estabelecidas em regulamento.

AI. 2 - As ações de acompanhamento social de que trata o art. 1
compreendem:

- realização de pesquisas de natureza socioeconômica e familiar
para cadastramento da população escolar;

II - elaboração e execução de atividades com vistas a prevenir a
evasão escolar, melhorar o desempenho e o rendimento do aluno,
desenvolver o protagonismo juvenil e aprimorar o capital humano e
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social dos jovens;
III - proposta, execução e avaliação de atividades que visem a

prevenir a violência, o uso Je drogas e o alcoolismo e a disseminar
informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de
saúde pública;

IV - proposta, execução avaliação de atividades comunitárias de
solidariedade.
Art. 3 - São diretrizes para a execução das ações de

acompanhamento social:
- articulação entre os setores do Estado e demais entes federados,

de forma a garantir a eficácia das ações;
II - articulação com instituições privadas, notadamente as de caráter

assistencial e as organizações comunitárias locais.
Art. 4 - As ações de acompanhamento, típicas de profissões

regulamentadas, deverão ser exercidas por profissional legalmente
habilitado.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

2.086/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.086/2005, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dispõe sobre as atividades dos estabelecimentos
comerciais que oferecem serviços de locação de computadores para o
acesso à internet e a prática de jogos eletrônicos, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.086/2005
Estabelece normas para os estabelecimentos comerciais que

oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet

rAC
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e prática de jogos eletrônicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Nas dependências dos estabelecimentos comerciais que

oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet
e prática de jogos eletrônicos são proibidos:

- a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco;
II - a utilização de jogos que envolvam prêmios em dinheiro;
III - o acesso de menores de dezoito anos a páginas da internet com

conteúdo pornográfico ou que incitem conduta criminosa.
Art. 2° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 ° são obrigados

a:
- ter iluminação adequada;

II - regular o volume do som dos equipamentos;
III - ter mobiliário e equipamentos ergonômicos;
IV - possibilitar o acesso dos portadores de deficiência física;
V - afixar, em local visível:
a) lista dos jogos e serviços oferecidos aos clientes, descrevendo-os

e indicando a faixa etária adequada a seu uso, segundo a legislação
em vigor;

b) aviso de que, a cada três horas de utilização ininterrupta dos
equipamentos, deverá seguir-se um intervalo de, no mínimo, trinta
minutos;

c) aviso das proibições a que se refere o art. 1 1 desta lei.
Art. 3° - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, sem prejuízo daquelas previstas na Lei Federal n°
8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

2.087/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.087/2005, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dispõe sobre a prática do turismo de aventura no
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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 N Q 2.493/2005
Dispõe sobre a elaboração da Agenda 21 Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais

será orientado pela Agenda 21 Estadual.
Art. 2° - A Agenda 21 Estadual será elaborada pelo poder público

com ampla participação da sociedade civil, observado o disposto na
Agenda 21 Brasileira.

Parágrafo único - Na elaboração da Agenda 21 Estadual, o poder
público assegurará a participação do Fórum Agenda 21 do Estado de
Minas Gerais.

Art. 30 - Para a consecução do disposto no art. 2 0, incumbe ao
Estado:

- apoiar as iniciativas do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
Gerais para a consecução de seus objetivos;

II - promover audiências públicas, seminários e fóruns;
III - instituir comissão e grupos de trabalho temáticos;
IV - divulgar a importância da participação da sociedade no processo

de elaboração da Agenda 21 Estadual;
V - criar mecanismos de financiamento;
VI - promover a articulação com a Frente Parlamentar para o

Desenvolvimento Sustentável e Apoio às Agendas 21 Locais e a
Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda
21 Brasileira, de que trata o Decreto Federal de 3 de fevereiro de
2004;

VII - incentivar e apoiar os Municípios na elaboração de Agendas 21
locais;

VIII - promover consulta pública pelos meios eletrônicos;
IX - tornar disponíveis aos interessados dados e informações.
Parágrafo único - A participação em grupos de trabalho ou em

comissão será considerada prestação de serviços relevantes, não
remunerada.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo
Duarte.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
2.595/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.595/2005, de autoria do Deputado Zé Maia,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Frutal
o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.595/2005
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Frutal o

imóvel que especifica e o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Mário
Campos o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Frutal imóvel constituído de terreno com área de
40.000m2 (quarenta mil metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° 31.863 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Art. 2 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de Mário
Campos as benfeitorias edificadas nos imóveis constituídos pelos
lotes n os 1, 2, 3, 24 e 25 da quadra 8, situados no Bairro São Tarcísio,
naquele Município, registrados sob o n°35.713, a f Is. 213 do Livro 3-
AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

2.919/2006

LI
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.91912006, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de
avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui
o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade
Industrial de Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG - e dá outras
providências , foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.919/2006
Dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de avaliação

de conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui o Prêmio
por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O exercício da autoridade metrológica e de avaliação de

conformidade e qualidade de produtos e serviço no Estado observará
o disposto nesta lei.

Art. 2°- A autoridade metrológica e de avaliação de conformidade de
produtos e serviços será desempenhada por servidor público
designado na forma da lei para o exercício do poder de polícia
administrativa no âmbito das competências relacionadas com a
metrologia legal e a certificação compulsória de conformidade e
qualidade de produtos e serviços, delegadas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - lnmetro - ao
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG -,
nos termos da Lei Federal n°9.933, de 20 de dezembro de 1999.

§ 1 - A designação para o exercício da autoridade metrológica e de
avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviço recairá
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exclusivamente em servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
das carreiras de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e
de Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, instituídas pela Lei nc
15.468, de 13 de janeiro de 2005, em exercício no lpem-MG.

§ 2 - A designação de que trata o "caput" deste artigo será feita por
ato do Diretor-Geral do lpem-MG, nos termos do regulamento.

Art. 3 0 - O decreto que estabelecer o regulamento para o exercício
da autoridade metrológica e de avaliação de conformidade e
qualidade de produtos e serviços preverá:

- requisitos para a designação, que incluam:
a) processo de seleção interna;
b)tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitação com qualificação específica em curso de educação

profissional de nível médio ou graduação em nível superior de
escolaridade;

II - critérios para a dispensa da designação, que incluam:
a) conduta incompatível com o exercício da função;
b)conflito de interesses que impossibilite o exercício da função;
c) avaliação de desempenho insatisfatória, de acordo com o que

dispõe a Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, e sua
regulamentação;

III - sistema de avaliação de desempenho individual específico, além
do previsto na Lei Complementar n°71, de 2003.

Art. 40 - São garantidos ao servidor designado para a função de
autoridade metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade
de produtos e serviços:

- o exercício independente e autônomo da atividade, incluindo a
sua inamovibilidade até a conclusão dos processos que estiverem sob
sua análise;

LI - as prerrogativas inerentes ao exercício das atribuições de poder
de polícia administrativa relacionadas com a metrologia legal e a
certificação compulsória de conformidade e qualidade de produtos e
serviços, previstas na Lei Federal n°9.933, de 1999.

Art. 5°- Fica criado o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal
e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ -, a ser atribuído, nos
termos desta lei, aos servidores em exercício no lpem-MG que
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tenham alcançado pelo menos 70% (setenta por cento) do valor
máximo da avaliação periódica de desempenho individual de que trata
• Lei Complementar n°71, de 2003.

Parágrafo único - O pagamento do PFMQ dar-se-á sempre durante
• vigência do Acordo de Resultados de que trata a Lei n° 14.694, de
30 de julho de 2003, e está condicionado ao adimplemento das metas
institucionais nele estabelecidas e à aplicação de instrumento de
avaliação permanente do desempenho dos servidores do lpem-MG.

Art. 6° - O PPMO será pago exclusivamente com recursos oriundos
de transferências federais específicas para o pagamento do bônus de
desempenho previsto no convênio ou no instrumento congênere de
delegação de competência, nos limites nele estabelecidos, e não será
devido na hipótese de indisponibilidade desses recursos.

Parágrafo único - Do total dos recursos a serem utilizados para
pagamento do PPMQ, 60% (sessenta por cento) serão destinados ao
pagamento dos servidores designados para o exercício da autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos
e serviços, e 40% (quarenta por cento), aos demais servidores em
exercício no lpem-MG.

MI. 70 - Os valores e a forma de cálculo do PPMQ, observadas as
diretrizes estabelecidas nesta lei e os limites legais de remuneração
de pessoal, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 8 0 - O PPMQ será pago uma vez por semestre, e o valor a ser
concedido a cada servidor será calculado com base:

- no resultado obtido pelo servidor na avaliação de desempenho
individual, de que trata a Lei Complementar n o 71, de 2003, ou na
avaliação especial de desempenho para servidor em período de
estágio probatório, nos termos de regulamento;

II - nos itens da composição remuneratória do cargo ou da função
ocupada pelo servidor, na forma de regulamento;

III - nos dias de efetivo exercício das atribuições do cargo ou da
função no semestre considerado.

§ 1 ° - Não integram a base de cálculo para fins de apuração do
PPMQ os adicionais por tempo de serviço, as parcelas decorrentes de
decisões judiciais e as vantagens pessoais de qualquer natureza.

§ 2 0 - O PPMO a ser pago ao servidor titular do direito a continuar
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percebendo a remuneração de cargo de provimento em comissão
exercido, nos termos do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de julho de
2003, será calculado com base na composição remuneratória do
cargo de provimento efetivo, do cargo de provimento em comissão ou
da função exercida pelo servidor durante o semestre considerado.

§ 30 O cálculo do PPMQ a ser pago ao servidor que ocupar mais
de um cargo ou função em um mesmo semestre será feito com base
nos itens da composição remuneratória de cada cargo ou função e
nos dias de efetivo exercício em cada um deles.

§ 4°-Os resultados da avaliação de desempenho do servidor serão
convertidos em pontuação, conforme previsto em regulamento, para
fins de aferição dos valores individuais do prêmio de que trata este
artigo.

§ 5 1 - O pagamento do PPMQ não impede a percepção do prêmio
de produtividade de que trata a Lei n°14.694, de 2003.

AI. 92 - o PPMQ não se incorpora à remuneração nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servirá de
base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a
contribuição à seguridade social.

AI. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2

3.027/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n2 3.027/2006, de autoria do Deputado Gustavo
Corrêa, que dispõe que os estabelecimentos comerciais que compram
materiais de metal usados para revenda ficam obrigados a manter
cadastro com dados pessoais e endereço completo das pessoas
físicas ou jurídicas das quais foram efetuadas as compras, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 2 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N9 3.02712006

Acrescenta dispositivos ao art. 1 9 da Lei n 9 11.817, de 6 de março de
1995, que torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes -
ferros-velhos e sucatas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam acrescentados os art. l Q da Lei n9 11.817, de 6 de

março de 1995, os seguintes § l Q e 3, passando seu parágrafo
único a vigorar como § 2:

"Art.1 9 -( ... )
§ 1 - Considera-se mercadoria, para os fins do disposto no caput',

fios, arames, peças, tubos, tampos e outros itens feitos de aço, cobre,
alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal.

§ 32 - Os desmontes ficam obrigados a manter cadastro atualizado
de fornecedores, contendo os dados especificados no § 2 2 deste
artigo.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.385/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.385/2006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Santa Casa de Caeté - Avoscac -' com sede no
Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.385/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias da Santa
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Casa de Caeté - Avoscac -, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Voluntárias da Santa Casa de Caeté - Avoscac -, com sede no
Município de Caeté.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.436/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.436/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Araguari 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.436/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari 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

Araguari imóvel com área de 6.294,51m 2 (seis mil duzentos e noventa
e quatro metros vírgula cinqüenta e um metros quadrados), situado no
Distrito de Piracaiba, naquele Município, a ser desmembrado de
imóvel com área total de 1 0.275m2 (dez mil duzentos e setenta e cinco
metros quadrados), registrado sob o n°15.510, afls.290 do Livro 3-H,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
urbanização e regularização da posse dos ocupantes.

Art. 2 0 - Permanecem como propriedade do Estado as seguintes
áreas integrantes do imóvel a que se refere o registro mencionado no
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art. l:
- 2.441 .60m 2 (dois mil quatrocentos e quarenta e um vírgula

sessenta metros quadrados), onde funciona a Escola Estadual
Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha;

II - 1.538,89m2 (mil quinhentos e trinta e oito vírgula oitenta e nove
metros quadrados), utilizada como área de recreação e reservada
para ampliação na unidade de ensino.

Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, lindo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.442/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.442/2006, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública o Núcleo de Atendimento a
Toxicômanos - NaUs -, com sede no Município de Nova Lima, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.442/2006
Declara de utilidade pública o Núcleo de Atendimento a

Toxicômanos - NaUs -, com sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Atendimento

a Toxicômanos - Nat's -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.452/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.452/2006, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública o Centro de Atendimento
interescolar - Ceai -, 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 'do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.452/2006
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Atendimento

Interescolar - Ceai -, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro de

Atendimento Interescolar - Ceai -, com sede no Município de
Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.457/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.457/2006, de autoria do Deputado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos
de Bom Despacho, 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 ° 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°3.457/2006
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Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Bom
Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Diabéticos de Bom Despacho, com sede no Município de Bom
Despacho.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.467/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.467/2006, de autoria do Governador do
Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG -, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.467/2006
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -

até  ano de 2010.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - fica fixado em 51.669 (cinqüenta e um mil seiscentos e
sessenta e nove) militares até o ano de 2010, distribuídos nos cargos
de Oficiais e Praças, conforme os Quadros constantes no Anexo desta
lei.

Art 2 0 - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades da
PMMG, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do
Governador serão estabelecidos em Quadro de Organização e
Distribuição - QOD -, aprovado por meio de resolução do
Comandante-Geral.
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Ar!. 30 - o efetivo de Oficiais e Praças previsto no Anexo desta lei
para os anos de 2007, 2008 e 2009 poderá ser aumentado em até
20% (vinte por cento), por meio de decreto, para atender às
necessidades de segurança pública e de defesa social, respeitados os
limites lixados para o ano de 2010.

Art. 40 - O número de militares do sexo feminino nos Quadros de
Oficiais, de Oficiais Complementares e de Praças da Polícia Militar
será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo
limite para os demais Quadros.

Ar!. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

Lara.
Anexo

(a que se refere o art. 1 0 d Lei n°,de de de)
Quadro de organização e distribuição de efetivo da PMMG

A Tabela referente ao Eletivo previsto da PMMG por Quadro foi
publicada no 'Diário do Legislativo" de 22.12.2006.

A Tabela referente ao Eletivo previsto por postos do QO-PM foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.

A Tabela referente ao Efetivo previsto por postos do QOS-PM foi
publicada no 'Diário do Legislativo" de 22.1 2.2006.

A Tabela referente ao Efetivo previsto por postos do QOC-PM foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
•- A Tabela referente ao Efetivo previsto por postos do QOE-PM foi

publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
•.' A Tabela referente ao Efetivo previsto por graduação do QP-PM

foi publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
•.. A Tabela referente ao Efetivo previsto por graduação do OPE-PM

foi publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.469/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.469/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Haydée
de Souza Abreu a escola estadual de ensino médio, localizada no
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Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.469/2006
Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no

Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professora Haydée de

Souza Abreu a escola estadual de ensino médio situada na Rua
Angico, s/n°, Bairro Recanto Verde, no Município de Timóteo.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.477/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.477/2006, de autoria do Presidente do Tribunal
de Justiça, que contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências, foi aprovado no
2 0 turno, na forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.477/2006
Dispõe sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das Secretarias de Juízo
Militar e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça
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Militar e das Secretarias de Juízo Militar são os constantes nos
Anexos 1 a IV desta lei, com a denominação dos cargos, sua
composição numérica, os códigos de grupo e de cargo, as classes e
os padrões de vencimento neles indicados.

Art. 2 0 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
previstos no Anexo 1 desta lei, além da manutenção dos dezessete
cargos existentes, ficam criados vinte cargos de provimento efetivo da
carreira de Oficial Judiciário no Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 3 0 - Ficam extintos, com a vacância, cinco cargos efetivos da
carreira de Agente Judiciário, do Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, códigos de cargos
TJM-PG-01 a TJM-PG-05, previstos no Anexo 1 desta lei, na forma
estabelecida no art. 3 0 da Lei n°13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Parágrafo único - O provimento de cinco cargos efetivos da carreira
de Oficial Judiciário, previstos no Anexo 1 desta lei, fica condicionado à
extinção, com a vacância, dos cargos mencionados no "caput" deste
artigo, na forma da correlação estabelecida no item VIU do Anexo VII
desta lei.

Art. 4 0 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
previstos no Anexo 1 desta lei, além da manutenção dos nove cargos
existentes, ficam criados quatro cargos de provimento efetivo da
carreira de Técnico Judiciário no Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 5 0 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Oficial Judiciário das Secretarias de Juízo Militar, previstos no
Anexo II desta lei, além da manutenção dos doze cargos existentes,
ficam criados vinte cargos de provimento efetivo da carreira de Oficial
Judiciário no Quadro Específico de Provimento Efetivo das Secretarias
de Juízo Militar.

Art. 6 0 - Ficam extintos, com a vacância, dois cargos da carreira de
Agente Judiciário, do Quadro Específico de Provimento Efetivo das
Secretarias de Juízo Militar, códigos de cargos TJMA-PG-01 e TJMA-
PG-02, previstos no Anexo II desta lei, na forma estabelecida no art.

14
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3°da Lei n°13.467, de 2000.
Parágrafo único - O provimento de dois cargos da carreira de Oficial

Judiciário, previstos no Anexo II desta lei, fica condicionado à
extinção, com a vacância, dos cargos mencionados no "caput" deste
artigo, na forma da correlação estabelecida no item V11.2 do Anexo VII
desta lei.

Art. 70 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial das Secretarias de
Juízo Militar, previstos no Anexo II desta lei, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam criados três cargos de provimento efetivo da carreira de
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial, códigos de cargos
TJMA-GS-04 a TJMA-GS-06, no Quadro Específico de Provimento
Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II desta
lei;

II - ficam três cargos de provimento efetivo de Técnico de Apoio
Judicial IV, previstos no Anexo III da Lei n°13.467, de 2000, código de
cargo TJMA-GS, transformados em três cargos de provimento efetivo
da carreira de Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial,
códigos de cargos TJMA-GS-01 a TJMA-GS-03, previstos no Anexo II
desta lei.

Parágrafo único - O provimento dos cargos das Secretarias de Juízo
Militar a serem criadas dar-se-á no momento de sua instalação.

Art. 8 0 - Os servidores ocupantes dos cargos previstos no Anexo III
da Lei n°13.467, de 12 de janeiro de 2000, passam a ocupar cargos
de denominação, classe e padrão de vencimento correspondentes,
integrantes dos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 9 0 - Integram os quadros previstos no art. 1 ° desta lei todos os
cargos existentes no Tribunal de Justiça Militar na data da entrada em
vigor desta lei.

Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário,
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial e Oficial Judiciário,
integrantes dos Anexos 1 e II desta lei, serão providos por concurso
público de provas ou de provas e títulos, e o servidor nomeado será
posicionado no padrão inicial da classe inicial de cada uma das
carreiras.
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Parágrafo único - Nas carreiras de Técnico Judiciário, Técnico de
Apoio Judicial de Entrância Especial, Oficial Judiciário e Agente
Judiciário, constantes nos Anexos 1 e II desta lei, o posicionamento do
servidor nas classes subseqüentes à classe inicial será feito mediante
promoção, nos termos das Leis n°10.593, de 7 de janeiro de 1992, n°
11.617, de 4 de outubro de 1994, e n° 13.467, de 2000, e de
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 11 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, previstos no item 111.1 do
Anexo III desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam criados um cargo de provimento em comissão de Secretário
Especial do Presidente, código de grupo TJM-DAS-01, de
recrutamento limitado; um cargo de Auditor, código de grupo TJM-
DAS-Ol, de recrutamento limitado, e um cargo de provimento em
comissão de Assessor Jurídico II, código de grupo TJM-DAS-04, de
recrutamento amplo;

II - fica um cargo de provimento em comissão de Secretário, código
de grupo TJM-DAS-07, de recrutamento limitado, transformado em um
cargo de Diretor-Executivo, código de grupo TJM-DAS-02, de
recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no item
Vl.2 do Anexo VI desta lei;

III - ficam criados sete cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário, código de grupo TJM-DAS-03, de recrutamento
amplo;

IV - ficam dois cargos de Diretor de Departamento, código de grupo
TJM-DAS-03, de recrutamento limitado, transformados em dois cargos
de Gerente, código de grupo TJM-DAS-05, de recrutamento limitado,
na forma da correlação estabelecida no item Vl.2 do Anexo VI desta
lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor do
Presidente, código de grupo TJM-DAS-04, de recrutamento amplo,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Presidente, código de grupo TJM-DAS-02, de
recrutamento amplo, na forma da correlação estabelecida no item Vl.2
do Anexo VI desta lei;
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VI - fica criado um cargo de provimento em comissão de Gerente,
código de grupo TJM-DAS-05, de recrutamento limitado.

Art. 12 - Fica extinto, com a vacância, um cargo de provimento em
Comissão de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
código de grupo TJM-DAS-01, de recrutamento limitado, previsto no
item 111.1 do Anexo III desta lei.

Parágrafo único - O provimento do cargo em comissão de Secretário
Especial do Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
código de grupo TJM-DAS-01, previsto no item 111.1 do Anexo III desta
lei, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, fica
condicionado à extinção, com a vacância, do cargo mencionado no
"caput" deste artigo.

Art. 13 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, previstos no item 111.2 do
Anexo III desta lei, além da manutenção dos quatro cargos existentes
de Coordenador de Serviço, código de grupo TJM-CAI-02, de
recrutamento limitado, e dos três cargos existentes de Coordenador
de Área, código de grupo TJM-CAI-01, de recrutamento limitado, são
realizados os seguintes procedimentos:

1 -fica criado um cargo de provimento em comissão de Coordenador
de Área, código de grupo TJM-CAI-01, de recrutamento limitado;

li - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico,
código de grupo TJM-DAS-06, de recrutamento limitado, transformado
em um cargo de Coordenador de Área, código de grupo TJM-CAF-01,
de recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no item
Vl.2 do Anexo VI desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor
Judiciário II, código de grupo TJM-CH-Al-01, de recrutamento amplo,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Assistente
Técnico, código de grupo TJM-CAI-03, de recrutamento amplo, na
forma da correlação estabelecida no item VI-2 do Anexo VI desta lei;

IV - ficam cinco cargos de provimento em comissão de Auxiliar
Judiciário, código de grupo TJM-EX-01, de recrutamento amplo,
transformados em cinco cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
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amplo, na forma da correlação estabelecida no item Vl.2 do Anexo VI
desta lei;

V - ficam doze cargos de provimento em comissão de Assistente
Especializado, código de grupo TJM-EX-02, de recrutamento amplo,
transformados em doze cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
amplo, na forma da correlação estabelecida no item Vl.2 do Anexo VI
desta lei;

VI - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
amplo.

Art. 14 - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em
Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV
desta lei, seis cargos de provimento em comissão de Assessor de
Juiz, código de grupo TJMA-DAS-01, de recrutamento amplo.

Art. 15 - O ingresso nos cargos de provimento em comissão da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior de escolaridade, para os cargos do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior, constantes , no item 111.1 do
Anexo III, e para os cargos de Coordenador de Área, do Grupo de
Chefia e Assessoramento Intermediário, constantes no item 111.2 do
Anexo III desta lei;

II - nível médio de escolaridade, para os cargos de Coordenador de
Serviço, Assistente Técnico e Assistente Judiciário, do Grupo de
Chefia e Assessoramento Intermediário, constantes no item 111.2 do
Anexo III desta lei.

Parágrafo único - A substituição de servidor ocupante dos cargos
mencionados nos incisos 1 e II do "caput" deste artigo deve obedecer
às exigências de escolaridade neles previstas.

Art. 16 - Os cargos de Assessor Judiciário, código do grupo TJM-
DAS-03, constantes no item 111.1 do Anexo III desta lei, serão providos
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça Militar, mediante
indicação do Juiz do Tribunal de Justiça Militar, para aqueles lotados
no respectivo gabinete.

Parágrafo único - 0 ingresso nos cargos de que trata o "caput" deste
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artigo depende da comprovação de:
- bacharelado em Direito;

II - prática forense mínima de dois anos.
Art. 17 - Os cargos de Assessor de Juiz, código do grupo TJMA-

DAS-Ol, constantes no Anexo IV desta lei, serão providos por ato do
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, mediante indicação do Juiz
de Direito Titular do Juízo Militar, para aqueles lotados no respectivo
gabinete.

Parágrafo único - O ingresso nos cargos de que trata o "caput" deste
artigo depende de comprovação de bacharelado em Direito.

Art. 18 - 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.

Art. 19 - Nas substituições de ocupante de cargo integrante dos
Anexos III e IV desta lei, seja qual for o motivo, devem ser observados
os requisitos constantes, conforme o caso, nos arts. 15,16 e 17 desta
lei.

Art. 20 - O Tribunal de Justiça Militar providenciará o posicionamento
dos servidores integrantes dos Quadros de Pessoal de sua Secretaria
e das Secretarias de Juízo Militar, bem como a identificação e a
codificação dos cargos na forma prevista nos Anexos 1 a IV, VI e VII
desta lei.

Art. 21 - Fica assegurada, a partir de 1 ° de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo e do Quadro Específico de Provimento em
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das
Secretarias de Juízo Militar, posicionados em suas carreiras, sem
prejuízo das vantagens pessoais adquiridas, a elevação de seis
padrões, na forma estabelecida nos Anexos 1 a IV desta lei.

Art. 22 - A promoção vertical do servidor efetivo em exercício de
cargo integrante dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar dar-se-á após o
cumprimento dos requisitos previstos em lei e em regulamento,
observados os seguintes posicionamentos:

- a partir do padrão PJ-30 da classe E das carreiras de Agente
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Judiciário, para o padrão inicial da classe D das mesmas carreiras;
II - a partir do padrão PJ-44 da classe D das carreiras de Agente

Judiciário e Oficial Judiciário, para o padrão inicial da classe C das
mesmas carreiras;

III - a partir do padrão PJ-58 da classe C das carreiras de Agente
Judiciário, Oficial Judiciário e Técnico Judiciário, para o padrão inicial
da classe B das mesmas carreiras;

IV - a partir do padrão PJ-74 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Entrância Especial, para o padrão inicial da classe B
da mesma carreira.

Art. 23 - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 5 0 da Lei n° 13.467, de 2000, os seguintes
padrões e índices: PJ-88: 17,2609; PJ-89: 17,9443; PJ-90: 18,6547;
PJ-91: 19,3932, PJ-92: 20,1610 e PJ-93: 20,9592.

Art. 24 - O servidor detentor de título declaratório de apostila, nos
termos da Emenda à Constituição do Estado n°57, de 15 de julho de
2003, e da Lei n° 14.983, de 14 de janeiro de 2004, poderá ser
posicionado na classe A da carreira de seu cargo efetivo mediante
opção e cumpridos os requisitos estabelecidos em resolução da Corte
Superior do Tribunal de Justiça-

Art. 25 - O servidor ativo e inativo dos quadros de Pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo
Militar que perceber, na data da publicação desta lei, vantagem
pessoal, excedente de enquadramento ou percentual relativo ao
pagamento da extinta Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional - Giaf - à qual fazia jus na data da publicação da Lei n°
13.467, de 2000, será reposicionado na classe que inclua o padrão de
vencimento básico cujo valor corresponda à soma de seu vencimento
básico e das vantagens mencionadas.

§ 1 ° - Na hipótese de o vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical constante no Anexo X da Lei n° 13.467, de
2000, o reposicionamento dar-se-á no padrão imediatamente superior.
§ 2 0 - O desenvolvimento do servidor na classe em que for

posicionado, nos termos deste artigo, dar-se-á quando preenchidos os
requisitos para ingresso na referida classe, previstos em regulamento
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do Tribunal de Justiça.
Art. 26 - Os servidores detentor de direito aos vencimentos do cargo

de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, código do
grupo TJM-DAS-01, será reposicionado na forma prevista no art. 25,
nos seguintes padrões e índices: PJ-94: 21,7891; PJ-95: 22,6519; PJ-
96: 23,5488; PJ-97: 24,4812; PJ-98: 25,4505; PJ-99: 26,4583; PJ-100:
27,5059; PJ-101: 28,5950.

Parágrafo único - Os padrões de vencimento a que se refere o
"caput" deste artigo não integram as carreiras, e o servidor neles
posicionados não farão jus a promoção ou progressão.

Art. 27 - Aplica-se aos servidores inativos dos Quadros de Pessoal
da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo
Militar, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 28 - Ficam revogados:
- os arts. 1°a 5 0, 7°a 9 0, 12, 13 e 15 e o Anexo IV da Lei n°9.749,

de 22 de dezembro de 1988;
II - a Lei n°12.077, de 11 de janeiro de 1996;
lll-o Anexo lllda Lei n°11.098,dell de maio de 1993;
IV - o Anexo III da Lei n°13.467, de 12 de janeiro de 2000.
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

observada a vigência em 1 ° de janeiro de 2007, prevista para o art.
21.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

Lara
Anexo 1

(a que se refere o art. 1 °da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)
A Tabela referente aos Cargos de Provimento Efetivo da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do Anexo 1 no
"Diário do Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 1°da Lei n°..., de ... de ... de 2006)
A Tabela referente aos Cargos de Provimento Efetivo das

Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário do Legislativo" de
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22.12.2006. Foi publicada "Errata" do Anexo II no "Diário do
Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo III
(a que se refere o art. 1 °da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

A Tabela referente ao item 111.1 - Grupo de Direção e
Assessoramento Superior (TJM-DAS) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item 111.1 no
"Diário do Legislativo" de 27.12.2006.
* A Tabela referente ao item 111.2 - Grupo de Chefia e

Assessoramento Intermediário (TJM-CAI) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item 111.2 no
"Diário do Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo IV
(a que se refere o art. 1 °da Lei n°..., de ... de ... de 2006)

* A Tabela referente aos Cargos de Provimento em Comissão das
Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário do Legislativo" de
22.12.2006. Foi publicada "Errata" do Anexo IV no "Diário do
Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo V
(a que se refere o art. 21 da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

* A Tabela referente ao Quadro de Correspondência entre os
Padrões de Vencimento dos Cargos de Provimento em Comissão do
Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada
"Errata" do Anexo V no "Diário do Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo VI
(a que se refere o art. 11 da Lei n° .... de ...de ... de 2006)

Quadro de Correlação de Cargos a Serem Transformados com a
Vigência desta Lei

* A Tabela referente ao item Vl.1 - Cargos de Provimento Efetivo
das Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item Vl.1 no "Diário do
Legislativo" de 27.12.2006.
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A Tabela referente ao item VI.2 - Cargos de Provimento em
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item
VI.2 no 'Diário do Legislativo" de 27.12.2006.

Anexo VII
(a que se referem os arts. 3 0 e 6 0 da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

Quadro de Correlação de Cargos dos Quadros de Provimento Efetivo
a Serem Transformados com a Vacância

A Tabela referente ao item Vll.1 - Cargos de Provimento Efetivo
da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item Vll.1 no
"Diário do Legislativo" de 27.12.2006.
*• A Tabela referente ao item V11.2 - Cargos de Provimento Efetivo

das Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 22.12.2006. Foi publicada "Errata" do item V1I.2 no "Diário do
Legislativo" de 27.12.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.504/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.504/2006, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Rica, com sede
no Município de Três Pontas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.504/2006
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Rica, com sede no

Município de Três Pontas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Vila

Rica, com sede no Município de Três Pontas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza [ara, relatora - Maria
Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE [El N°
3.538/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.538/2006, de autoria do Governador do

Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.538/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professor Paulo Freire a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na
Penitenciária Nélson Hungria, situada na Rua VP 1, s/n°, no Bairro
Nova Contagem, no Município de Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.603/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.603/2006, de autoria do Deputado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Proteção ao Meio Ambiente e Desenvolvimento do Turismo -
Aspromat -, com sede no Município de Brumadinho, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.603/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Proteção
ao Meio Ambiente e Desenvolvimento do Turismo - Aspromat -, com
sede no Município de Brumadinho.

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

Comunitária de Proteção ao Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Turismo - Aspromat -, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza [ara, relatora - Maria

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

3.604/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.60412006, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a entidade Núcleo Assistencial
O Semeador - NAS -, com sede no Município de Betim, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.604/2006
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Assistencial O

Semeador - NAS -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Núcleo

Assistencial O Semeador - NAS -, com sede no Município de Betim.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.611/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.611/2006, de autoria do Deputado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Associação Atlética União,
com sede no Município de Curvelo, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N o 3-611/2006
Declara de utilidade pública a Associação Atlética União, com sede

no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética

União, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.644/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.644/2006, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - 2004-2007, exercício de 2007, e dá outras
providências, foi aprovado em turno único com as Emendas ns 23,
26, 31, 32, 40, 53, 59, 61, 64, 66, 68, 72, 73, 74, 78, e 92 a 103; e as
Subemendas n

o
s 1 às Emendas n2s 4, 5, 16 a 20, 60, 62, 63, 65, 67,

69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82 e 91.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°3.644/2006
Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual de Ação

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, para o exercício de 2007, conforme dispõe
o art. 3 0 da Lei n°15.033, de 20 de janeiro de 2004.

Art. 2°- Integram esta lei os Anexos 1, II e III, que contêm alterações
a serem incorporadas aos Anexos 1 e II da Lei n ° 15.033, de 20 de
janeiro de 2004, que estabelece o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2004-2007, acompanhadas
de justificação, nos termos seguintes:

- Anexo 1 - contém as alterações relativas a inclusão, alteração e
exclusão de programas e ações;

II - Anexo II - contém as alterações a serem implementadas nos
Programas Estruturadores, relacionados segundo os objetivos
prioritários do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -;

III - Anexo III - contém as alterações introduzidas no âmbito do
Poder Legislativo.

§ 1° - As disposições do Anexo III são consideradas incisos deste
parágrafo e serão incorporadas pelo Poder Executivo ao texto dos
Anexos 1 e II desta lei

§ 2 0 - A previsão financeira e a meta física das ações e dos
programas, para o exercício de 2007, discriminadas nos anexos de
que trata este artigo, são referenciais e não constituem limites para a
Lei Orçamentária.

Art. 3 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover os ajustes
necessários à compatibilização dos atributos dos programas e ações
relacionados nos anexos desta lei com a Lei Orçamentária para o
exercício de 2007.

Art. 4 0 - Poderão ser efetuadas também por intermédio da Lei
Orçamentária e de seus créditos especiais as seguintes alterações
nos programas do PPAG 2004-2007:

- inclusão de ação nova, nos casos de:
a) desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com
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finalidades semelhantes, classificadas como atividades ou operações
especiais e integrantes do mesmo programa;

b) inclusão de nova atividade e operação especial, desde que as
despesas delas decorrentes para o exercício e para os, dois anos
subseqüentes tenham sido previamente definidas em leis específicas,
em consonância com o disposto no inciso 1 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

II - alterações de título, produto e unidade de medida de ação
orçamentária que não impliquem modificação de finalidade e objeto,
mantido o respectivo código.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
Anexo III

(a que se refere o inciso III do art.22 da Lei n 9 ..........de de.)
- O Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos -

passa a ter o objetivo especificado a seguir:
"Objetivo: Ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento

público de água, de coleta de esgoto sanitário e de coleta e
destinação final de lixo e utilização de águas residuais; incrementar o
tratamento de esgotos; melhorar a qualidade dos serviços de
saneamento básico e as condições sanitárias das famílias de baixa
renda.".

II - A Ação 1214 , - Elaboração de Projetos de Sistema de
Saneamento Fora da Area de Concessão da Copasa -, do Programa
080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos -' passa a ter a
finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Elaborar projetos de engenharia para sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição final de
resíduos sólidos, com prioridade para a implantação do Projeto Rio
Doce Limpo.".

III: A Ação 1225 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitário nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri
e São Mateus -, do Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde
para Todos -, passa a ter a finalidade especificada a seguir:
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"Finalidade: Desenvolver modelo de gestão e universalizar os
serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de
esgotos sanitários nos Municípios dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri
e São Mateus.".

IV - A Ação 1388 - Implantar Sistemas Simplificados de
Saneamento -, do Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde
para Todos - passa a ter a finalidade especificada a seguir:
"Finalidade: Melhorar a qualidade de vida nas pequenas

comunidades, favelas e outros assentamentos semelhantes,
disponibilizando serviços de saneamento básico, inclusive nas
comunidades quilombolas e rurais e nas áreas indígenas.".

V - A Ação 1567 - Instalar Módulos Sanitários em Residências de
Famílias de Baixa Renda -' do Programa 080 - Saneamento Básico:
Mais Saúde para Todos -, passa a ter a finalidade especificada a
seguir:

"Finalidade: Melhorar as condições sanitárias em residências de
famílias de baixa renda, inclusive nas comunidades quilombolas e
rurais e nas áreas indígenas.".

Vi A Ação 4451 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitário nos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e São Mateus - Fhidro -, do Programa 080 - Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos -, passa a ter a finalidade
especificada a seguir:

"Finalidade: Gerir e universalizar os serviços de abastecimento de
água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários nos Municípios
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.".

VII - A Ação 2748 - Apoio Administrativo do Ensino Fundamental -,
do Programa 116 - Melhoria do Ensino Fundamental -, passa a ter a
finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Manter as ações administrativas das escolas do ensino
fundamental, inclusive a viabilização de condições de deslocamento
para os professores que lecionam nas escolas situadas no meio
rural.".

VIII - A Ação 4176- Conservação de Rodovias-, do Programa 122 -
Programa de Manutenção da Rede Rodoviária Estadual -, a cargo da
unidade orçamentária Fundo Estadual de Desenvolvimento de
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Transportes - Funtrans -, passa a ter a denominação e a finalidade
especificadas a seguir:

"Denominação: Melhoramento de Rodovias
Finalidade: Implantar, pavimentar e recuperar acessos municipais.".
IX - A Ação 4176 - Conservação de Rodovias -, do Programa 122 -

Programa de Manutenção da Rede Rodoviária Estadual -, a cargo da
unidade orçamentária Fundo Estadual de Desenvolvimento de
Transportes - Funtrans -, fica transferida para o Programa 636 - PRO-
MG - Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado
de Minas Gerais -t procedendo-se à transposição da dotação
orçamentária correspondente.

X - A Ação 4157 - Minas sem Lixôes -' do Programa 134 - Gestão
Ambiental MG Século XXI - I passa a ter a finalidade especificada a
seguir:

"Finalidade: Apoiar os Municípios no atendimento às normas de
gestão de resíduos sólidos, conforme as deliberações normativas do
Copam; os movimentos sociais agrupados em fóruns sobre lixo e
cidadania e as associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis.".

XI - A Ação 4740 - Ensino de Terceiro Grau -' do Programa 139 -
Ensino Superior -, a cargo da unidade orçamentária Unimontes, passa
a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Promover a qualificação profissional da população com
eficiência e qualidade por meio de cursos de graduação pós-
graduação, pesquisa e extensão universitária, com a criação de centro
gerador de educação à distância, contribuindo para a transformação
da sociedade.".

XII - A Ação 4698 - Ensino de Terceiro Grau -' do Programa 178 -
Desenvolvimento do Ensino Superior -' a cargo da unidade
orçamentária UEMG, passa a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Promover a qualificação profissional da população por
meio de cursos de graduação, pôs-graduação, e da extensão
universitária, com a criação de centro gerador de educação à
distância.".

XIII - A Ação 1647 - Construção ou Melhoria de Unidades
Habitacionais na Zona Rural -' do Programa 213 - Lares Gerais -'
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passa a ter a finalidade especificada a seguir:
'Finalidade: Promover a construção ou melhoria de unidades

habitacionais na zona rural, beneficiando prioritariamente as famílias
com renda mensal de até 3 salários mínimos, inclusive nas
comunidades quilombolas e rurais e nas áreas indígenas.".

XIV : Fica incluída, ao Programa 273 - Infra-estrutura Rural -, a ação
nova Agua na Escola, com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 2111 - Fundação Rural Mineira - Ruralminas.
Ação: Agua na Escola.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Escola Beneficiada Escola.
Meta 2007: 2
Financeiro 2007: R$1 00.000,00
Finalidade: Disponibilizar água tratada em escolas rurais para
melhoria das condições de saúde, saneamento, nutrição e educação.
Justificativa: Disponibilizar recursos financeiros para a retomada da
Ação 1530 - Agua na Escola -, do Programa 273 - Infra-estrutura
Rural -, constante do orçamento de 2006 e excluída pelo Executivo da
proposta orçamentária de 2007.
Cancelamentos Compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

XV - Fica acrescentada, ao Programa 281 - Cooperação Estado e
Município -, a ação nova Capacitação de Profissionais da Educação
Infantil, com os seguintes atributos:

Unidade orçamentária: 1260 - Secretaria de Estado de Educação.
Ação: Capacitação de Profissionais da Educação Infantil.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Professor Capacitado - Professor.
Meta 2007: 4.000.
Financeiro 2007 (R$1,00): 100.000,00

Finalidade: Proporcionar aos professores de crianças até 6 anos
oportunidade de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional.
Justificativa: Ação incluída com vistas a oferecer apoio técnico e
financeiro aos Municípios para o atendimento da educação infantil.
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Cancelamentos compensatórios: 1049 -. Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.
XVI - O Programa 297 - Geração de Conhecimento e de

Tecnologia Agropecuária - passa a ter o objetivo especificado a
seguir:

"Objetivo: Apresentar soluções para o agronegócio e a agricultura
familiar, gerando, adaptando, transferindo e difundindo alternativas
tecnológicas compatíveis com a necessidade dos clientes e em
benefício da qualidade de vida da sociedade.".

XVII - A Ação 3625 - Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e
Agroindustrial -' do Programa 297 - Geração de Conhecimento e de
Tecnologia Agropecuária - passa a ter a finalidade especificada a
seguir:

"Finalidade: Gerar conhecimento e tecnologia para o agronegócio e
a agricultura familiar.".

XVIII - A Ação 1334 - Expansão do Ensino Médio -, do Programa
310 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio -, passa a ter a
finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Expandir as oportunidades de acesso ao ensino médio,
inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas áreas
indígenas, com a observância das especificidades étnicas locais.".

XIX - A Ação 1175 - Criação e Manutenção dos Centros
Vocacionais Tecnológicos -, do Programa 311 - Inclusão Digital -'
passa a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Criar e manter local de referência como centro
vocacional regional de tecnologia, inclusive nas comunidades
quilombolas e rurais e nas áreas indígenas, para treinamento à
distância, capacitação profissionalizante de acordo com a vocação
local, inclusão digital dos cidadãos, dotando os equipamentos de
recursos específicos para a utilização de pessoas com necessidades
especiais, bem como para hospedar incubadoras de empresas de
inovação tecnológica.".

XX - Fica acrescentada, ao Programa 311 - Inclusão Digital -, a ação
nova Instrumentalização dos Conselhos Tutelares para a Infância e
Adolescência, com os seguintes atributos:

Unidade orçamentária: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência,
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Tecnologia e Ensino Superior.
Ação: Instrumentalização dos Conselhos Tutelares para a Infância e

Adolescência.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Conselhos Tutelares Apoiados -

Conselhos Tutelares.
Produto Unidade de Medida:
Meta 2007:150.
Financeiro 2007 (R$1,00): R$300.000,00.

Finalidade: Apoiar a informatização dos Conselhos Tutelares
Justificativa: a informatização é de fundamental importância para o
efetivo funcionamento do Sistema de Informação sobre Políticas para
a Infância e Adolescência - Sipia -, operado pelos Conselhos
Tutelares.
Cancelamentos compensatórios: 1050 - Execução de obras
emergenciais e infra-estruturais em apoio aos Municípios.

XXI - A Ação 4099 - Atendimento aos Adolescentes emConflito com
a Lei -, do Programa 313 - Redução da Criminalidade em Minas
Gerais -, passa a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Manter as atividades de assistência e/ou custódia de
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e de semiliberdade, oferecer condições
operacionais para o funcionamento de centros de atendimento inicial
integrado ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional
e apoiar os Municípios na execução de programas de atendimento à
medida socioeducativa de liberdade assistida.".

XXII - A Ação 4054 - Regularização Fundiária -' do Programa 339 -
Apoio à Reforma Agrária -' passa a ter a meta física e a meta
financeira especificadas a seguir:
Unidade Orçamentária: 2410 - Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter.
Meta Física para 2007: 1-430 títulos concedidos de propriedade de
terras devolutas.
Meta Financeira para 2007: R$1.145.993,00.
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Justificativa: Acelerar a regularização fundiária de terras devolutas do
Estado e possibilitar que maior número de famílias passem a exercer
plenamente seus direitos de propriedade (Investimento).
Cancelamentos Compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

XXIII - A Ação 4790 - Obtenção de Novas Áreas para Reforma
Agrária -, do Programa 339 - Apoio à Reforma Agrária -, passa a ter a
meta financeira e a meta física especificadas a seguir:

Unidade orçamentária: 2410 - Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - Iter.

Meta Física para 2007: 56 pareceres jurídicos encaminhados para
ações discriminatórias.

Meta Financeira para 2007: R$146.773,00.
Justificativa: O aumento do valor consignado no orçamento de 2007
para ações discriminatórias é necessário para fazer frente aos
elevados custos dos processos indispensáveis para identificar,
discriminar e arrecadar terras devolutas nas diversas regiões do
Estado e para retomar essas áreas cedidas por meio de contratos já
vencidos.
Cancelamentos Compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

XXIV - A Ação 1082- Implantação de projetos de apoio à agricultura
familiar -, do Programa 382 - Minas sem Fome - passa a ter a
finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Implantar projetos visando ao desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar, inclusive com apoio a projetos de
incentivo às microdestilarias de álcool e de beneficiamento de
produtos derivados da cana e mini-usinas para produção de
biodiesel.".

XXV - A Ação 1147 - Capacitação em Segurança Alimentar e
Nutricional e Técnicas de Produção de Alimentos -, do Programa 382 -
Minas sem Fome -, passa a ter a denominação e a finalidade
especificadas a seguir:

'Ação 1147 - Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional e
Técnicas de Produção de Alimentos

Finalidade: Promover atividades de produção e beneficiamento de
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alimentos e capacitação adequadas à realidade da população na
perspectiva da geração de renda e da segurança alimentar e
nutricional sustentável.".

XXVI - A Ação 3011 - Tanque Comunitário de Coleta de Leite a
Granel -, do Programa 382 - Minas Sem Fome -, a cargo da unidade
orçamentária Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - Emater -, passa a ter o produto e a meta
física especificados a seguir:
Unidade orçamentária: 5041 - Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater.
Programa 382 - Minas Sem Fome.
Ação 3011 - Tanque Comunitário de Coleta de Leite a Granel
Produto: Tanque implantado
Meta física para 2007: 25

XXVII - Fica acrescentada, ao Programa 382 - Minas Sem Fome -, a
ação nova Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas
Gerais - Prosan , com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 1491 - Secretaria de Estado de Governo.
Ação: Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas Gerais -
Prosan.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Projeto de Segurança Alimentar -
Apoiado Projeto.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1,00): 1.500.000,00
Finalidade: Apoiar associações de base comunitária e instituições da
sociedade civil sem fins lucrativos mediante repasse de recursos
financeiros para a implementação de ações e projetos de combate à
fome e à desnutrição, tais como: fomento à agricultura urbana,
produção de frutas e subprodutos de carnes, ovos e mel, de alimentos
energéticos e de produtos de alta qualidade, gerados pela agricultura
familiar, para consumo das famílias, incremento da renda familiar pela
venda de excedente e a implantação de tanques-rede destinados à
criação de peixes.
Justificativa: O Prosan promove a segurança alimentar e a saúde de
parcelas substantivas da população mineira, além de gerar trabalho e
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renda. Trata-se de definição da Plenária do Consea-MG como projeto
estratégico para a promoção da segurança alimentar e nutricional.
Cancelamentos compensatórios: 1035 -implantação de Lavouras
Comunitárias.

XXVIII - Fica acrescentada, ao Programa 395 - Supervisão e
Controle do Ensino Superior -, a ação nova Apoio à Implantação de
Campus Universitário Público, com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior.
Ação: Apoio à Implantação de Campus Universitário Público.
Regionalização: Estadual
Produto Unidade de Medida: Universidade Apoiada - Universidade.
Meta 2007: 2
Financeiro 2007 (R$1,00): 500.000,00
Finalidade: Apoiar, em colaboração com a União e o Município, a
implantação de "campi" de universidades públicas em Governador
Valadares e em Divinópolis.
Justificativa: Ação incluída na Revisão do PPAG para 2006 e excluída
na proposta de Revisão do PPAG para 2007.
Cancelamentos compensatórios: 1050 - Execução de Obras
Emergenciais e infra-estruturais em Apoio aos Municípios

XXIX - A Ação 1242 - Implantação do Parque Tecnológico de Belo
Horizonte -, do Programa 540 - Arranjos Produtivos Locais -, passa a
ter a denominação, a finalidade e a meta tísica especificadas a seguir:
Unidade orçamentária: 2071 - Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais - Fapemig
Programa 540 - Arranjos Produtivos Locais.
Ação 1242- Implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte.
Denominação: Implantação e Apoio a Parques Tecnológicos.
Finalidade: Prover infra-estrutura, edificação e equipamentos básicos
para início de operação do parque tecnológico de Belo Horizonte e
apoiar a implantação de parques em instituições consolidadas de
pesquisa e ensino nos Municípios de Viçosa, Itajubá, Juiz de Fora,
Uberlândia e Divinópolis.
Meta Física para 2007: 6

XXX - A Ação 4200 - Combate à Violação dos Direitos Humanos -,
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do Programa 622 - Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas -,
passa a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Realizar campanhas de combate à violação dos direitos
humanos, implementar e modernizar o Disque Direitos Humanos,
implementar o Observatório de Direitos Humanos, bem como ampliar
o número de Núcleos Estaduais de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCV.".

XXXI - A Ação 4366 - Proteção Social Especial - Promoção dos
Direitos da Criança, do Adolescente e da Família -, do Programa 622 -
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas -, fica transferida da
unidade orçamentária 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - para a unidade orçamentária
4251 - Fundo Estadual de Assistência Social -, procedendo-se à
transposição da dotação orçamentária correspondente.

XXXII - Ficam aglutinadas a Ação 4344 - Proteção Social Especial a
Crianças e Adolescentes - Abrigo -, do Programa 260 - Apoio e
Atendimento à Criança e ao Adolescente -, e a Ação 4389 - Proteção
Social Especial - Abrigamento de Crianças, Adolescentes e Pessoas
com Deficiência -, integrante do Programa 622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas -, procedendo-se à extinção da Ação 4344 e
à transposição das suas dotações orçamentárias para a Ação 4389 e
à adequação das metas físicas aos valores financeiros resultantes da
aglutinação.

XXXIII - A Ação 4457 - Poupança Jovem -, do Programa 622 -
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas -, passa a ter a finalidade
especificada a seguir:

"Finalidade: Estimular o jovem em situação de risco pessoal e social
entre 15 e 18 anos de idade, encaminhado preferencialmente pela
rede socioassistencial do Sistema único de Assistência Social, a
adotar um comportamento de compromisso com o seu futuro,
constituindo um ativo de habilidades que lhe possam ensejar
verdadeira inclusão social.".

XXXIV - A Ação 4640 - Proteção Social Especial - Atendimento à
Pessoa com Deficiência -, do Programa 622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas -, passa ter a finalidade especificada a
seguir:
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"Finalidade: Executar o Programa Federal de Proteção Social
Especial de média e alta complexidade à pessoa com deficiência -
SAC PSE-Deficiente - e ação estadual, financiando entidades e
prefeituras municipais que prestam serviços assistenciais à pessoa
com deficiência, com especial atenção aos deficientes mentais e
autistas.".

XXXV - A Ação 4775 - Gestão da Política de Assistência Social -
Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle da
Política de Assistência Social -, do Programa 622 - Inclusão Social de
Famílias Vuinerabilizadas -, passa a ter a finalidade e a meta
financeira especificadas a seguir:

Unidade Orçamentária: 4251 - Fundo Estadual de Assistência
Social.

Programa 622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas.
Ação: 4775 Gestão da Política de Assistência Social .Qualificação

de Recursos Humanos para Gestão e Controle da Política de
Assistência Social.
Finalidade: Desenvolver ações de capacitação técnica, em articulação
com os centros de formação, destinadas aos conselheiros, gestores e
operadores da Política de Assistência Social e ações de viabilização
das Conferências Bienais da Assistência Social.
Meta Financeira para 2007: R$1.000.000,00.
Justificativa: Em cumprimento ao disposto no art. 40, XV, da Lei
16.314, de 10/8/2006 - LDO.
Cancelamentos Compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura.
XXXVI - A Ação 4951 - Gestão da Política da Criança e do

Adolescente - Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e o
Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Programa 622 - Inclusão Social de Famílias
Vuinerabilizadas, passa a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Desenvolver ações de capacitação técnica destinadas
aos conselheiros, gestores e operadores da Política de Atendimento a
Crianças e Adolescentes, incluindo-se a temática específica do
acompanhamento da execução orçamentária dos recursos do Fundo
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para a Infância e a Adolescência, nos níveis municipal, estadual e
federal, e ações de viabilização das Conferências Bienais da Criança
e do Adolescente.".

XXXVII - Fica acrescentada, ao Programa 630 - Promoção dos
Direitos Humanos -; a ação nova Quilombolas de Minas Gerais:
Resgatando Raízes, com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Ação: ..... - Quilombolas de Minas Gerais: Resgatando Raízes.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Ação Realizada - Ação.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1,00): R$1 00.000,00:
Finalidade: Realizar diagnóstico da realidade socioeconômica e
cultural das comunidades quilombolas do Estado, com vistas a gerar
um banco de dados que venha subsidiar políticas públicas
direcionadas a essas comunidades.
Justificativa: Inclusão em atendimento à determinação do art. 3,
parágrafo único, II, da Lei n 2 16.314, de 10/8/2006 - LDO
Cancelamentos compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

XXXVIII - Fica acrescentada, ao Programa 630 - Promoção dos
Direitos Humanoss -; a ação nova Escritório de Direitos Humanos,
com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 1481 -	Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Ação: .... . Escritório de Direitos Humanos.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Escritório de Direitos Humanos
Instalado - Escritório de Direitos Humanos.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1,00): R$100.000,00.
Finalidade: Criar um espaço de formação de juristas em causas
atinentes aos direitos humanos; viabilizar a formação de lideranças
comunitárias, como intermediadores das pessoas que tenham os
direitos violados pelo poder público; estimular as denúncias de
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violações dos direitos humanos; atender as demandas de ajuizamento
de ações paradigmáticas em direitos humanos e orientar a
organização da sociedade civil, por meio de consultoria para a
constituição de entidades representativas.
Justificativa: Decreto n 2 43.685, de 2003.
Cancelamentos compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

XXXIX - Fica acrescentada ao Programa 630 - Promoção dos
Direitos Humanos a ação nova Centro de Referência de Gays,
Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros do
Estado de Minas Gerais, com os seguintes atributos:
Unidade orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Ação: - Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de Minas Gerais.
Regionalização: Estadual.
Produto Unidade de Medida: Centro de Referência Instalado - Centro
de Referência.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1,00): R$50.000,00.
Finalidade: Promover a valorização, a preservação e a divulgação de
informações acerca da defesa do direito à liberdade de orientação
sexual e construção da cidadania; reunir acervo selecionado e
referenciado sobre a diversidade sexual; e estimular a pesquisa e o
registro da memória das denúncias de violações aos direitos humanos
e dos movimentos de luta pela liberdade sexual
Justificativa: Art. 6 9 da Lei 14.170, de 2002, regulamentada pelo
Decreto n 2 43.683, de 2003.
Cancelamentos compensatórios: 1049 Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura.

XL - A Ação 2369 - Apoio Administrativo do Ensino Médio -, do
Programa 638 - Melhoria do Ensino Médio -, passa a ter a finalidade
especificada a seguir:

"Finalidade: Manter as ações administrativas das escolas do ensino
médio, inclusive a viabilização de condições de deslocamento para os
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professores que lecionam nas escotas situadas no meio rural.".
XLI - A Ação 4427 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural -, do

Programa 688 - Programa de Combate à Pobreza Rural -, passa a ter
a denominação e a finalidade especificadas a seguir:

"Ação 4427 - Apoio ao Agricultor Familiar
Finalidade: Financiar os subprojetos comunitários de natureza

produtiva, social e de infra-estrutura básica da agricultura familiar.".
XLII - A Ação 4325 - Instalações e equipamentos esportivos -' do

Programa 689 - Minas Esporte -' passa a ter a finalidade especificada
a seguir:

"Finalidade: Financiar a reforma e a construção de instalações
esportivas e a aquisição de equipamentos para federações e
entidades esportivas, objetivando uma infra-estrutura esportiva
adequada para o Estado de Minas Gerais, inclusive com a promoção
de espaços para a prática do 'skate'.".

XLIIt - Fica acrescentada ao Programa 689 - Minas Esporte - a ação
nova Academia na Escola, com os seguintes atributos:
Unidade Orçamentária:	1481- Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Ação: - Academia na Escola.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Aluno Participante - Aluno.
Meta 2007: 2250.
Financeiro 2007 (R$1,00): R$100.000,00.
Finalidade: promover, por meio da atividade física supervisionada em
academia de ginástica, atendimento ao aluno da escola pública,
permitindo desenvolver sua capacidade física, bem como melhorar e
corrigir qualquer deficiência psicomotora ou problema de saúde.
Justificativa: promoção da qualidade de vida do aluno.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4318- Jemg

XLIV - Fica acrescentada ao Programa 689- Minas Esporte - a ação
nova Sempre Jovem com Ênfase na Terceira Idade, com os seguintes
atributos:
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Ação: - Sempre Jovem com Enfase na Terceira Idade.
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Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Pessoa Idosa Participante - Pessoa.
Meta 2007: 320.
Financeiro 2007 (R$1,00): R$1 00.000,00.
Finalidade: oferecer, à pessoa idosa, oportunidades de prática
esportiva e de lazer, proporcionando melhores condições de saúde e
bem estar.
Justificativa: desenvolver no idoso a capacidade de superação,
resgate da auto-estima e valorização da saúde
Cancelamentos compensatórios: Ação 4322 - Jimi

XLV - Fica acrescentada ao Programa 689 - Minas Esporte - a ação
nova Campos Verdes, com os seguintes atributos:
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Ação: - Campos Verdes.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Campo de Futebol Gramado - Campo
de Futebol.
Meta 2007: 3.
Financeiro 2007 (R$1,00): R$100.000,00.
Finalidade: revitalizar campos de futebol amador do Estado, para
melhor atender ao esporte e ao lazer, bem como contribuir para
melhorar a prática do futebol e da qualidade de vida das populações
atendidas.
Justificativa: promoção do futebol amador.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4322 - Jimi

XLVI - Fica acrescentada ao Programa 689 - Minas Esporte - a ação
nova Esporte na Escola com Ênfase no Xadrez, com os seguintes
atributos:
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Ação: - Esporte na Escola com Ênfase no Xadrez.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Aluno Participante - Aluno.
Meta 2007: 50.000.
Financeiro 2007 (R$1,00): R$100.000,00.
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Finalidade: oferecer oportunidades à criança e ao adolescente,
especialmente das escolas públicas e dos projetos de proteção ao
jovem, de desenvolvimento do autocontrole psicofísico, da
criatividade, da capacidade de pensar com abrangência, profundidade
e imaginação, bem como estimular a tomada de decisões com
autonomia, provocando o pensamento lógico e a fluidez de raciocínio
e proporcionando melhor capacidade de aprendizado escolar e de
integração social.
Justificativa: desenvolver na criança e no adolescente a capacidade
de autocontrole psicofísico, imaginação e raciocínio lógico.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4318- Jemg

XLVII - A Ação 4405 - Criação, Ampliação e Estruturação de Áreas
Protegidas -, do Programa 703 - Gestão de Areas Protegidas -, passa
a ter a finalidade especificada a seguir:

"Finalidade: Promover a criação, a estruuração e a regularização
fundiária de unidades de conservação existentes, buscando parcerias
para administrá-las; incentivar a pesquisa e o turismo ecológico e
realizar estudos para a criação de unidades de conservação.".

XLVIII - A Ação 4430 - Agrofrota - Modernização da Frota Agrícola
de Minas Gerais -, do Programa 706 - Programa de Fomento à
Produção Agropecuária -, passa a ter a finalidade especificada a
seguir:

"Finalidade: Disponibilizar máquinas e equipamentos para auxiliarem
os agricultores familiares e médios produtores dos Municípios da
região Norte e Jequitinhonha na realização de serviços de preparo do
solo, plantio, colheita e transporte da produção, como também na
adoção de práticas conservacionistas das estradas vicinais (estradas
ecológicas) e de solos agricultáveis.".

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.646/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.646/2006, de autoria do Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Federação de Esportes Estudantis
de Minas Gerais - Feemg -, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a



2082

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

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

de Minas Gerais - Feemg -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Federação de Esportes

Estudantis de Minas Gerais - Feemg -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

AI. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.665/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.66512006, de autoria do Deputado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao
Esporte e à Cultura de Viçosa - Faec -, com sede no Município de
Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.665/2006
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Esporte e à

Cultura de Viçosa - Faec -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Esporte e à Cultura de Viçosa - Faec -, com sede no Município de
Viçosa.

Art.2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.674/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.674/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Lagoa da Prata, 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 °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°3.674/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Lagoa da Prata, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Lagoa da Prata, com sede
nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.676/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.676/2006, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública o Instituto Severino
Ballesteros, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.676/2006
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Declara de utilidade pública o Instituto Severino Ballesteros, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Severino

Ballesteros, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ar!. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - BieI Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.684/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.684/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública o Centro Educativo Louis Braille -
Celb -, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.684/2006
Declara de utilidade pública o Centro Educativo Louis Braille - Celb -,

com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educativo

Louis Braille - CeIb -, com sede no Município de Araxá.
Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.693/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.693/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que altera a denominação da Escola Estadual Bem-Me-Quer para
Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Guimarães Tolentino
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Neves, com sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.693/2006
Altera a denominação da Escola Estadual Bem-Me-Quer para

Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, com sede no
Município de ltuiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Escola Estadual de Educação Especial

Risoleta Neves a Escola Estadual Bem-Me-Quer, com sede no
Município de ltuiutaba

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.723/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.723/2006, de autoria do Governador do

Estado, que dá denominação a escola estadual situada no Município
de Durandé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.723/2006
Dá denominação a escola estadual situada no Município de

Durandé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Emília Maria Diniz a

escola estadual situada na Rua Luiz Lourenço Cantamissa, n°268, no
Distrito de São João da Figueira, no Município de Durandé.
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AI. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.796/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.796/2006, de autoria da Mesa da Assembléia,

que dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do 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°3.796/2006
Fixa o subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do

Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado, fixado em parcela única, é o constante no Anexo
desta lei.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1 0 d janeiro de 2007.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
* A Tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 0 d Lei n°,

de de de.) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 22.12.2006.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido Júnior por sua
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reeleição para Presidência da OAB - Seção Minas Gerais
(Requerimento n 2 6.959/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira,
Prefeito Municipal de Itabirito, pela iniciativa da implantação do
Primeiro Pólo Sideromineral de Minas Gerais (Requerimento n
6.969/2006, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a direção, os médicos e os funcionários do
Hospital Mater Dei pelo.transcurso dos 20 anos de atividades dessa
instituição (Requerimento & 6.985/2006, do Deputado Carlos
Pimenta);
de congratulações com a Apae de Monsenhor Paulo pela

inauguração de sua sede própria (Requerimento n 9 6.986/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de congratulações com a Copasa-MG pelo transcurso do 25

aniversário do Coral dessa empresa (Requerimento n 2 6.988/2006, do
Deputado Fábio Avelar);

de aplauso ao Ipatinga Futebol Clube pela conquista da vaga na
Série B do Campeonato Brasileiro de 2007 (Requerimento n
6.989/2006, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Murilo Paulino Badará pelo lançamento
do livro "Rondó Solitário - Crônicas" (Requerimento n 2 7.002/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Crediminas pelo recorde em operações de
crédito no acumulado do ano (Requerimento n o 7.004/2006, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Fiemg, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Robson Braga de Andrade, pela realização do Dia do Voluntariado -
Dia V - em 2006 (Requerimento n 9 7.027/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Emater-MG, na pessoa de seu Presidente,
Sr. José Silva Soares, por seus 58 anos de fundação (Requerimento
n2 7.05112006, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Sr. Márcio lbrahim de Carvalho pelos 54 anos de
serviços médicos prestados e por ter sido reconhecido como uma das
"personalidades que fazem a história" do Hospital Felício Rocho
(Requerimento n 2 7.113/2006, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇAO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19

LEGISLATURA, EM 22111/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Elbe Brandão e os Deputados Doutor Viana e
Weliton Prado (substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Ana
Maria Resende, declara aberta a reunião. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice- Presidente e a
designar relator. A Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação aos Deputados e às Deputadas e convida o Deputado Weliton
Prado para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a
eleição da Deputada Ana Maria Resende para Presidente e do
Deputado Doutor Viana para Vice-Presidente, ambos com 4 votos. A
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e declara
empossado Vice-Presidente o Deputado Doutor Viana, que assume a
direção dos trabalhos e dá posse à Presidente eleita. Esta agradece a
confiança nela depositada e designa relatora da matéria a Deputada
Elbe Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Doutor Viana - Elbe Brandão -

Maria Tereza Lara.
ATA DA l6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 13/12/2006

Às 1 6h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elbe
Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Gustavo Corrêa, Sebastião Costa e Laudelino Augusto (substituindo
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este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Projeto de Lei n 2 3.689/2006. Passa-se à 1 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Gilberto Abramo, sobre o Projeto de Lei n 2 3.689/2006, o
qual conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da referida matéria. Após discussão e votação, é rejeitado
o parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo. Nos termos do art.
138, § 32, do Regimento Interno, o Presidente designa como novo
relator o Deputado Gustavo Corrêa. Na fase de discussão do parecer
do relator sobre o Projeto de Lei n 9 3.689/2006, o qual conclui pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto com
a Emenda n 2 1, no 12 turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Gilberto Abramo. Nesse momento, o Deputado Gilberto
Abramo apresenta requerimento em que solicita seja baixado em
diligência à Secretaria de Estado da Educação o Projeto de Lei n2
3.689/2006. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 1411212006, às 17 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Gilberto

Abramo - Ricardo Duarte.
ATA DA 62 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 18112/2006
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Maria Tereza Lara (substituindo esta à Deputada Jô
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Moraes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e o
Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da
Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elisa Costa, 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 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no l Q turno, do Projeto de Lei n g 1.672/2004 na forma do
Substitutivo n 2 1 e pela rejeição das Emendas &s 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Alencar da
Silveira Jr.). Passa-se à 22 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 7.053, 7.056,
7.057, 7.061, 7.062 e 7.08012006. 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, 20 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Gustavo Valadares - Jô Moraes.

ATA DA 229 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 159 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
As 9h30min, comparece no Salão de Festas Rotary Clube de Pains

o Deputado Durval Angelo, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
da-á por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente.
A Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública, para se obterem esclarecimentos sobre atos abusivos e
delituosos supostamente praticados por policiais civis de Pains contra
servidores da Prefeitura Municipal. A Presidência interrompe a 12
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Parte da reunião, para ouvir os Srs. Ronaldo Márcio Gonçalves,
Prefeito Municipal de Pains; Rosimar Machado, Presidente da Câmara
Municipal de Pains; Paulo César da Silva, Servidor da Prefeitura
Municipal de Pains; Ricardo Augusto de Bessas, Delegado de Polícia
de Pains; Adriano Rodrigues Reis, Perito Criminal da Polícia Federal;
Rogério de Mello Franco Assis Araújo, Delegado Regional de Polícia
Civil de Formiga, representando José Judson da Silva, Corregedor-
Geral da Polícia Civil; Bruno Freire Marinho, servidor da Prefeitura
Municipal de Pains; e Weber Lima, advogado, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente e autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. 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, 20 de dezembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Ana Maria Resende -

Sargento Rodrigues.	 -
ATA DA 332 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4Q SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 20/12/2006

Às 9h11 mm, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e o Sargento Rodrigues (substituindo este ao
Deputado Zé Maia e Paulo Cesar, respectivamente, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e a ouvir denunciantes presentes. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião, registra a presença de
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denunciantes e concede a palavra a cada um deles para fazerem os
relatos, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 3.592/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo, Roberto
Ramos e Ana Maria Rezende, em que solicitam realização de debate
público para discutir a relação entre o Estado e as Apacs; Durval
Angelo e Roberto Ramos (2), em que solicitam realização de reuniões
conjuntas desta Comissão e da Segurança Pública, para discutirem o
uso de viaturas policais, a situação prisional e os direitos dos presos
no Município de Ribeirão das Neves; Durval Angelo (12), em que
solicita sejam encaminhadas à Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República, à Subsecretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, ao Ministério Público, ao
Colegiado das Corregedorias, ao Centro de Apoio Operacional dos
Direitos Humanos, à Chefia da Polícia Civil e à Corregedoria da
Polícia Civil, cópias das notas taquigráficas da reunião realizada no
dia 19/1212006, para adoção de providências, quanto a atos abusivos
e delituosos supostamente praticados por policiais civis de Pains
contra servidores da prefeitura municipal; sejam encaminhados à
Corregedoria da Polícia Civil e à Chefia da Polícia Civil pedidos de
providências, para a denúncia de uso irregular, por parte do filho do
Superintendente da Polícia Civil de viatura da Polícia Civil e da viatura
que menciona, sob a responsabilidade da inspetoria da 4 2 Delegacia
Regional da Polícia Civil de Formiga; sejam encaminhados ofícios à
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais-CPPC e ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente - CAC-MA -, sugerindo a propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN em face da Lei n 2 16.133, de 26/5/2006,
e seja realizada visita desta Comissão à CPPC, com a participação
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dos representantes do 505 Serra da Piedade e do Desembargador
José Nepomuceno Silva, para tratar do referido assunto; seja
realizada visita desta Comissão à 2 Vara da Fazenda Pública
Estadual para tratar do processo n 2 002406992300-1, referente à
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado, que
questiona a regularidade do procedimento legislativo que originou a
Lei & 16.133, de 26/5/2006; sejam enviados à Corregedoria-Geral da
Polícia Civil, pedidos de providências para acompanhar o inquérito e
apurar agressões sofridas por Lucilene Araci Vitor, com possível
envolvimento do Delegado Osmar Canela, por influência do cargo,
proveniente do BO n 2 1180401, e seja ouvido o Sr. Roberto Nogueira,
repórter do jornal 'Diário da Tarde', que noticiou o fato; e seja
verificado o teor da representação formulada por Luciene Araci Vítor e
Marco Antônio Vítor, contra policiais civis Alexandre Canella e
Oswaldo Caneila Júnior, em 2/7/2003. A Presidência suspende a
reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, registra a presença da Deputada Ana Maria
Resende e dos Deputados Sargento Rodrigues e Roberto Ramos e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto
Ramos, dispensa a leitura da ata desta reunião, que é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -

Ana Maria Resende.
ATA DA 15	 MIREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 20/12/2006
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa, 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 do Deputado Ricardo
Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

rs



2094

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei Complementar ns 86 e 93/2006, Projetos de
Lei n9s 651 e 1.297/2003, 1.886/2004, 2.086, 2.087, 2.493, 2.562,
2.595 e 2.66112005, 2.919, 3.056, 3.340, 3.436, 3.645, 3.373, 3.473,
3.517, 3.533, 3.545, 3.589, 3.616, 3.674, 3.675, 3.679, 3.684, 3.686,
3.688, 3.696, 3.702, 3.705, 3.706 e 3.707/2006, (Deputada Vanessa
Lucas); 2.953, 3.027, 3.644, 3.695, 3.734, 3.796, 3.710, 3.714, 3.728,
3.747, 3.749, 3.750, 3.751, 3.753, 3.755, 3.756, 3.765, 3.770, 3.771,
3.772 e 3.774/2006 (Deputado Ricardo Duarte); 3.368, 3.389, 3.579,
3.729, 3.730, 3.732, 3.778, 3.573, 3.604, 3.611, 3.646, 3.665, 3.676,
3.681, 3.692, 3.693, 3.717 e 3.723/2006 (Deputado Biel Rocha). A
Presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. Reabertos
os trabalhos, o Presidente registra a presença do Deputado Biel
Rocha, (substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da
Liderança do PT-PCd013). Passa-se à 1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei Complementar ns 86 e 93/2006 e
dos Projetos de Lei n2s 651 e 1.297/2003, 1.886, 2.086, 2.087, 2.493,
2.562, 2.595 e 2.661/2005, 2.919/2006 (relatora: Deputada Vanessa
Lucas); 2.953, 3.027, 3.644, 3.695, 3.734 e 3.796/2006 (relator:
Deputado Ricardo Duarte); 3.368, 3.389, 3.579, 3.729, 3.730, 3.732 e
3.778/2006 (relator: Deputado Biel Rocha). Passa-se à 2 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 3.373, 3.473, 3.517, 3.533,
3.545, 3.589, 3.616, 3.674, 3.675, 3.679, 3.684, 3.686, 3.688, 3.696,
3.702, 3.705, 3.706, 3.707/2006 (relatora: Deputada Vanessa Lucas);
3.573, 3.604, 3.611, 3.646, 3.665, 3.676, 3.681, 3.692, 3.693, 3.717,
3.723/2006 (relator: Deputado Biel Rocha); 3.710, 3.714, 3.728, 3.747,
3.749, 3.750, 3.751. 3.753, 3.755, 3.756, 3.765, 3.770, 3.771, 3.772 e
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3.774/2006 (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, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha - Vanessa Lucas.

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
20/12/2006

Às 101h7min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Ana Maria Resende e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado
Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no "Diário do Legislativo", na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Rubens Felipe dos Santos, Presidente da
Câmara Municipal de Ibiraci (7/12/2006); Meryvone Mansur Bíscaro,
Presidente da Câmara Municipal de Varginha (7/12/2006); das Sras.
Vanessa Guimarães - Pinto, Secretária de Estado de Educação
(5112/2006) e Maria Angela de O. C. Monteiro, Diretora da Escola
Estadual de Ibiraci (7/12/2006). Passa-se à 2 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 3.452, 3.469,
3.504, 3.538, 3.599, 3.617, 3.618, 3.641 e 3.709/2006. Passa-se à 3
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso ao Sr. João da Cruz Ferreira
Neto, que mantém o recorde ciclístico que menciona. 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, 20 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Gomes -

Ana Maria Resende.
ATA DA 31 @ REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM 20/12/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/2006: ofícios dos Srs.
Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas; Max Fernandes dos Santos, Gerente
Regional, Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional e
Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano
da Caixa Econômica Federal; Eduardo Carone Costa, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado; Luis André Muniz, Superintendente de
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional
de Aguas; e Silvana Parente, Ministra de Estado Interina da
Integração Nacional. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n 9s 3.76812006 (Deputado Jayro Lessa); 3.579/2006
(Deputado Domingos Sávio); 1.88612004, 2.955, 3.340 e 3.73212006
(Deputado Sebastião Helvécio); 2.493/2004 (Deputado Luiz Humberto
Carneiro); 2.661/2005, 2.953, 3.056, 3.368 e 3.730/2006 (Deputado
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Diizon Meio) no 2 2 turno; e 3.77912006 (Deputada Elisa Costa);
3.732/2006 (Deputado Sebastião Heivécio); 3.36812006 (Deputado
Dilzon Meio; 2.595/2005 e Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006
(Deputado Domingos Sávio) no l turno. Passa-se à P Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
2.595/2005 com a Emenda n2 1 (relator: Deputado Jayro [essa).
Registra-se a presença do Deputado José Henrique. E também
aprovado o parecer pela aprovação, no 12 turno, do Projeto de Lei n2
3.179/2006 na forma do Substitutivo n 2 2, da Comissão de Saúde
(relator: Deputado Sebastião Heivécio). O Projeto de Lei
Complementar n2 8712006 é retirado da pauta por determinação do
Presidente por haver sido apreciado em reunião anterior. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença e o
empenho dos Deputados e a atuação e competência dos servidores
da Comissão, determina a iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa - José Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Sebastião Heivécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINA[ DO PROJETO DE LEI N-

3.645/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.645/2006, de autoria do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de investimento
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2007, foi
aprovado em turno único, com as Emendas n's 30 a 34, 36, 37, 45 a
47, 57, 60 a 65, 75 a 77,80 a 83, 86, 87,89 a 94, 96 a 105, 107 a 111,
138, 145, 149 a 153, 156 a 164, 179 a 193, 195 a 203, 205 a 219, 221
a 225, 227, 229 a 237, 258 a 264, 282, 300, 302 a 330, 339 a 353, 355
a 366, 368 a 406, 408 a 418, 420 a 441, 449 a 462, 472 a 499, 503 a
519, 521 a 525, 707 a 709, 725, 726, 728 a 735, 737, 738, 740, 742,
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759 a 770, 790 a 794, 831 a 838, 841 a 845, 878 a 883, 886, 887, 891,
894, 895, 898, 900, 901, 903, 904, 906 a 993 e as Subemendas n°1
às Emendas nos 	106, 114, 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419,
520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892, 893, 899 e 902.

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

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

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

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2007 estima a receita em R$30.553.704.363,00
(trinta bilhões quinhentos e cinqüenta e três milhões setecentos e
quatro mil trezentos e sessenta e três reais) e fixa a despesa em igual
importância.

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

Art. 30 Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo 1.

Parágrafo único - Para atender a normas legais, fica o Poder
Executivo autorizado a alterar, no decorrer da execução orçamentária
do exercício de 2007, a metodologia de cálculo dos demonstrativos a
que se refere o "caput".

Art. 4 0 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos li-A e II-B.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto,
subatividade e desdobramento das operações especiais constantes
nos anexos a que se refere o "caput" integra esta lei na forma de
inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva

rs



2099

codificação orçamentária.
Art. 5 0 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

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

Art. 6 0 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo III.

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

Art. 7 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento)
da despesa fixada no art. 1 0

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput":
- as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de

dotações referentes a pessoal e encargos sociais;
II - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com

recursos vinculados, quando se referirem a remanejamento ou
utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro
desses recursos;

III - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com
recursos diretamente arrecadados, quando se referirem a
remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e
o superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de
dotações referentes ao pagamento da divida pública, de precatórios e
de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação
Reserva de Contingência;

V - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de
dotações com recursos constitucionalmente vinculados aos
Municípios.

Art. 8 0 - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento e ao orçamento do Fundo
Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
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Fundhab - até o limite de 10% (dez por cento) da despesa neles
fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do art. 62 da
Constituição do Estado.

§ 1 ° - Os créditos suplementares de que trata o "caput" utilizarão
como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e serão
abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa.
§ 2 0 - A Assembléia Legislativa comunicará a suplementação à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no prazo de dois
dias úteis contados da data de publicação do regulamento, para as
providências necessárias.

Art. 9 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 50.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput" as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 11 - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV.

Art. 12 - As disposições do Anexo VI desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes nos
Anexos V e VI com o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à realocação
de projetos, atividades e programas e à transposição de dotações
orçamentárias para atender às disposições das leis delegadas
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promulgadas em decorrência da Resolução n° 5.294, de 15 de
dezembro de 2006.

Art. 15 - Esta lei vigorará no exercício de 2007, a partir de 1° de
janeiro.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

Anexo VI
(a que se refere o art. 12 da Lei n°, de de de)

- A finalidade da Ação 4.457 - Poupança Jovem - passa a ter a
seguinte redação: "Estimular o jovem entre 15 e 18 anos de idade, em
situação de risco pessoal e social, encaminhado preferencialmente
pela rede socioassistencial do Sistema único de Assistência Social, a
adotar um comportamento de compromisso com o seu futuro,
adquirindo um conjunto de habilidades que lhe possa ensejar
verdadeira inclusão social.".

II - A finalidade da Ação 4.775 - Gestão da Política de Assistência
Social - Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle
da Política de Assistência Social - passa a ter a seguinte redação:
"Desenvolver ações de capacitação técnica, em articulação com os
centros de formação, destinadas aos conselheiros, gestores e
operadores da Política de Assistência Social, e ações para
viabilização das Conferências Bienais da Assistência Social.".

III - A finalidade da Ação 1.225 - Universalização dos Serviços de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário nos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus - passa a ter a seguinte redação:
"Desenvolver modelo de gestão e universalizar os serviços de
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários
nos Municípios dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.".

IV - A finalidade da Ação 4.451 - Universalização dos Serviços de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário nos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus - Fhidro - passa a ter a seguinte
redação: "Gerir e universalizar os serviços de abastecimento de água
e de coleta e tratamento de esgotos sanitários nos Municípios dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.".

V - A finalidade da Ação: 4.200 - Combate à Violação dos Direitos
Humanos - passa a ter a seguinte redação: "Realizar campanhas de
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combate à violação dos direitos humanos, implementar e modernizar o
Disque Direitos Humanos, implementar o Observatório de Direitos
Humanos e ampliar o número de Núcleos Estaduais de Atendimento
às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV.".

VI - A finalidade da Ação 4.099 - Atendimento aos Adolescentes em
Conflito com a Lei - passa a ter a seguinte redação: "Manter as
atividades de assistência ou custódia de adolescentes em conflito com
a lei, em cumprimento de medida socioeducativa de internação e de
semiliberdade, oferecer condições operacionais para o funcionamento
de centros de atendimento inicial integrado ao adolescente a quem se
atribua autoria de ato infracional e apoiar os Municípios na execução
de programas de atendimento à medida socioeducativa de liberdade
assistida.".

VII - A finalidade da Ação 4.951 - Gestão da Política da Criança e
do Adolescente - Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e
o Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente - passa a ter a seguinte redação: "Desenvolver ações de
capacitação técnica destinadas aos conselheiros, gestores e
operadores da Política de Atendimento a Crianças e a Adolescentes,
incluindo a temática específica do acompanhamento da execução
orçamentária dos recursos do Fundo para a Infância e a Adolescência,
nos níveis municipal, estadual e federal, e ações para viabilização das
Conferências Bienais da Criança e do Adolescente.".

VIII - A finalidade da Ação 4.157 - Minas sem Lixões - passa a ter a
seguinte redação: "Apoiar os Municípios no atendimento às normas de
gestão de resíduos sólidos, conforme as deliberações normativas do
Copam, os movimentos sociais agrupados em fóruns sobre lixo e
cidadania e as associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis.".

IX - A finalidade da Ação 1.647 - Construção ou Melhoria de
Unidades Habitacionais na Zona Rural - do Programa 213 - Lares
Gerais - passa a ter a seguinte redação: "Promover a construção ou
melhoria de unidades habitacionais na zona rural, beneficiando
prioritariamente as famílias com renda mensal de até três salários
mínimos, inclusive nas comunidades quilombolas e nas áreas
indígenas.'.

rs
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X - A finalidade da Ação 1.334 - Expansão do Ensino Médio - do
Programa 310 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio - passa a
ter a seguinte redação: "Expandir as oportunidades de acesso ao
ensino médio, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas
áreas indígenas, com a observância das especificidades étnicas
locais.".

XI - A finalidade da Ação 1.175- Criação e Manutenção dos Centros
Vocacionais Tecnológicos - do Programa 311 - Inclusão Digital - passa
a ter a seguinte redação: "Criar e manter local de referência como
centro vocacional regional de tecnologia, inclusive nas comunidades
quilombolas e rurais e nas áreas indígenas, para treinamento à
distância, capacitação profissionalizante de acordo com a vocação
local, inclusão digital dos cidadãos, dotando os equipamentos de
recursos específicos para a utilização de pessoas com necessidades
especiais, bem como para hospedar incubadoras de empresas de
inovação tecnológica.".

XII - A finalidade da Ação 1.567 - Instalar Módulos Sanitários em
Residências de Famílias de Baixa Renda - do Programa 080 -
Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - passa a ter a seguinte
redação: "Melhorar as condições sanitárias em residências de famílias
de baixa renda, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas
áreas indígenas.".

XIII - A finalidade da Ação 1.388- Implantar Sistemas Simplificados
de Saneamento - do Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde
para Todos - passa a ter a seguinte redação: "Melhorar a qualidade de
vida nas pequenas comunidades, favelas e outros assentamentos
semelhantes, tornando disponíveis serviços de saneamento básico,
inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas áreas
indígenas.".

XIV - A denominação, a finalidade e a meta física da Ação 1.242 -
Implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - do Programa
540 - Arranjos Produtivos Locais - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: 'Implantação e Apoio a Parques Tecnológicos".
Finalidade: "Prover infra-estrutura, edificação e equipamentos

básicos para o início da operação do parque tecnológico de Belo
Horizonte e apoiar a implantação de parques em instituições

rÃ"a4
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consolidadas de pesquisa e ensino nos Municípios de Viçosa, Itajubá,
Juiz de Fora, Uberlândia e Divinópolis".

Meta física para 2007: "6".
XV - A finalidade da Ação 2.748 - Apoio Administrativo do Ensino

Fundamental - do Programa 116 - Melhoria do Ensino Fundamental -
passa a ter a seguinte redação: "Manter as ações administrativas das
escolas do ensino fundamental, inclusive a viabilização de condições
de deslocamento para os professores que lecionam nas escolas
rurais.".

XVI - A finalidade da Ação 2.369 - Apoio Administrativo do Ensino
Médio - do Programa 638 - Melhoria do Ensino Médio - passa a ter a
seguinte redação: "Manter as ações administrativas das escolas do
ensino médio, inclusive a viabilização de condições de deslocamento
para os professores que lecionam nas escolas rurais.".

XVII - A finalidade da Ação 4.640 - Proteção Social Especial -
Atendimento à Pessoa com Deficiência - do Programa 622 - Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas - passa a ter a seguinte redação:
"Executar o Programa Federal de Proteção Social Especial de Média e
Alta Complexidade à Pessoa com Deficiência - SAC PSE-Deficiente -
e ação estadual, financiando entidades e prefeituras municipais que
prestam serviços assistenciais à pessoa com deficiência, oferecendo
especial atenção aos deficientes mentais e autistas.".

XVIII - A finalidade da Ação 4.325 - Instalações e Equipamentos
Esportivos - do Programa 689 - Minas Esporte - passa a ter a seguinte
redação: Financiar a reforma e a construção de instalações
esportivas e a aquisição de equipamentos para federações e
entidades esportivas, objetivando uma infra-estrutura esportiva
adequada para o Estado, inclusive com a destinação de espaços para
a prática do "skate".".

XIX - A finalidade da Ação 1.082 - Implantação de Projetos de Apoio
à Agricultura Familiar - do Programa 382 - Minas sem Fome - passa a
ter a seguinte redação : "Implantar projetos visando ao
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, inclusive com
apoio a projetos de incentivo às microdestilarias de álcool e de
beneficiamento de produtos derivados da cana e a mini-usinas para
produção de biodiesel.".
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XX - A finalidade da Ação 1.214 - Elaboração de Projetos de
Sistemas de Saneamento fora da Área de Concessão da Copasa - do
Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - passa
a ter a seguinte redação: "Elaborar projetos de engenharia para
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
disposição final de resíduos sólidos, com prioridade para a
implantação do Projeto Rio Doce Limpo.'.

XXI - A denominação e a finalidade da Ação 4.176- Conservação de
Rodovias - do Programa 122 - Programa de Manutenção da Rede
Rodoviária Estadual -, a cargo do Funtrans, passam a ter a seguinte
redação:

Denominação: "Melhoramento de Rodovias".
Finalidade: "Implantar, pavimentar e recuperar acessos municipais".
XXII - O produto e a unidade de medida da Ação 4.515 - Pedido de

Indenização às Vítimas de Tortura Deferido - do Programa 277 -
Proteção a Vítimas de Violência e Reparação a Violação de Direitos
Humanos, a cargo da Sedese, passam a ter a seguinte redação:

Produto: "Indenização às vítimas de tortura paga".
Unidade de medida: "Indenização".
XXIII - A finalidade da Ação 4.405 - Criação, Ampliação e

Estruturação de Áreas Protegidas - do Programa 703 - Gestão de
Áreas Protegidas - passa a ter a seguinte redação: "Promover a
estruturação e a regularização fundiária das unidades de conservação
existentes, buscando parcerias para administrá-las, incentivar a
pesquisa e o turismo ecológico e realizar estudos para a criação de
unidades de conservação.".

XXIV - A denominação e a finalidade da Ação 1.147 - Capacitação
em Segurança Alimentar e Nutricional e Técnicas de Produção de
Alimentos - do Programa 0382 - Minas sem Fome - passam a ter a
seguinte redação:

Denominação: "Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional e
Técnicas de Produção de Alimentos".

Finalidade: "Promover atividades e projetos de produção e
beneficiamento de alimentos e de capacitação adequados à realidade
da população, na perspectiva da geração de renda e segurança
alimentar e nutricional sustentável".

kwJ
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XXV - A denominação e a finalidade da Ação 4.427 - Apoio ao
Pequeno Produtor Rural - do Programa 0688 - Programa de Combate
à Pobreza Rural -, passam a ter a seguinte redação:

Denominação: "Apoio ao Agricultor Familiar".
Finalidade: "Financiar os subprojetos comunitários de natureza

produtiva, social e de infra-estrutura básica da agricultura familiar".
XXVI - A finalidade da Ação 3.265 - Desenvolvimento de Pesquisa

Agropecuária e Agroindustrial - do Programa 0297 - Geração de
Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária - passa a ter a seguinte
redação: "Gerar conhecimento e tecnologia para o agronegócio e a
agricultura familiar.".

XXVII - A finalidade da Ação 4.430 - Agrofrota - Modernização da
Frota Agrícola de Minas Gerais - do Programa 0706 - Programa de
Fomento à Produção Agropecuária - passa a ter a seguinte redação:
"Disponibilizar máquinas e equipamentos para auxiliar os agricultores
familiares e médios produtores dos Municípios da Região Norte e do
Vale do Jequitinhonha na realização de serviços de preparo do solo,
plantio, colheita e transporte da produção, bem como orientá-los na
adoção de práticas conservacionistas de estradas vicinais (estradas
ecológicas) e de solos agricultáveis.".

XXVIII - A finalidade da Ação 4.740 - Ensino de Terceiro Grau - do
Programa 0139 - Ensino Superior - a cargo da Universidade Estadual
de Montes Claros - Unimontes -, passa a ter a seguinte redação:
"Proporcionar à população qualificação profissional, por meio de
cursos de graduação e de pós-graduação, inclusive utilizando a
extensão universitária, com criação de centro gerador de educação a
distância, contribuindo para a transformação da sociedade pela
promoção do ensino, pesquisa e extensão que tenham eficácia e
qualidade.".

XXIX - A finalidade da Ação 4.698 - Ensino de Terceiro Grau - do
Programa 0178 - Desenvolvimento do Ensino Superior -, a cargo da
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, passa a ter a
seguinte redação: "Proporcionar à população qualificação profissional,
por meio de cursos de graduação e de pós-graduação, inclusive
utilizando a extensão universitária, com a criação de centro gerador de
educação a distância.".

La'
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Observação: Os Anexos 1 a IV foram publicados, em suas
essencialidades, na edição do 'Minas Gerais" do dia 11 de outubro de
2006. As disposições constantes nos Anexos V e VI serão
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV, nos termos dos
arts. 11  12 desta lei.

Anexo V
(a que se refere o art. lida Lei n ........

INCISO: 1

10310206161216540001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
10310212200120090001 3390101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Divinópolis.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa - Outras Despesas Correntes.
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 2
1 031 02061 6121 654 0001 4499108 A 100.000,00
103102122001200900013390101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Anexo do Fórum de Pará de Minas
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa - Outras Despesas Correntes.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 3
1 031 02061 6121 654 0001 4499108 A 100.000,00
1031 02 122 001 2 009 0001 3390101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Betim.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa - Outras Despesas Correntes.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 4
12211924331120450001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 301 04451 036 1 050 0001 4490 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECTES
Objeto do Gasto: Instrumentalização dos conselhos tutelares -
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1050 R$300.000,00
Valor: R$300.000,00

INCISO: 5
1 221 19 571 395425500014499 10 8 A 500.000,00
1 301 04451 036 1 050 0001 4490 10 1 D 500.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior.
Objeto do Gasto: Implantação de Campo de Universidades Públicas
em Governador Valadares e Divinópolis.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Execução de Obras Emergenciais e Infra-Estruturais em Apoio aos
Municípios - 1050
Valor: R$500.000,00

INCISO: 6
1 231 20 605 351 4 439 0001 4499 108 A 480.000,00
1 301 267821554201 00014490101 D400.000,00
2 301 26 782 068 4 098 0001 4490 10 1 D 80.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Objeto do Gasto: Construção, reforma e ampliação de parques de
exposição e similares em parceria com sindicatos rurais e prefeituras.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der-MG e Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Der-
MG - Ação 4098 obra 450 R$80.000,00
SETOP - Ação 4201 R$ 400.000,00
Valor: R$480.000,00

INCISO: 7
1 251 06181 231 2 005 0001 4499108 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar de Minas Gerais -
PMMG
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais da
Polícia Militar - para o Comando de Policiamento da Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Dedúzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 8
1261121226344261 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Escola Família Agrícola de ltaobim - Apoio financeiro
-custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 9
1 261 12 122 634 4 261 00013 3 99 10 8A 100.000,00
130104451036104900014440101 D100.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: 4261 - Atendimento à Escola Família Agrícola
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 10
1261121226344261 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
1, 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Escola Família Agrícola de Jequeri - Apoio
financeiro - custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 11
12611212228149130001 3399 108A 100.000,00
1301 04451 0361 0490001 4440101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto.....- Capacitação de profissionais da educação
infantil
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 12
12611236111611560001 4499 10 8 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
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Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de unidades da rede estadual
de educação no município de Pouso Alegre (ensino fundamental).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 13
1 261 12 361 1161156 000144 99 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Reforma de Escolas Estaduais do Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 14
1 261 12 361 116 1 156 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar -
Ensino fundamental - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 15
12611236111611560001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

991 9999999999990001 9999 10 1 050.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Construção, reforma e/ou cobertura de quadras
esportivas em escolas estaduais.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 16
12611236111611560001 4499 10 8 A 50.000,00
1, 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar
em escolas estaduais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 17
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1, 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual Dr.
Teobaldo Toliendal, do Município de Barbacena, com o objetivo de
reforma e ampliação de rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 18
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Dr.Alberto Vieira Pereira, do Município de Barbacena, com o objetivo
de reforma e ampliação de rede física.
órgão(s) e/oU Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 19

12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Embaixador José Bonifácio, do Município de Barbacena, com o
objetivo de reforma e ampliação de rede física.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 20
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Lions, do Município de Barbacena, com o objetivo de reforma e
ampliação de rede física.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 21
1261 12 361 1161156 000144 99 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Professor João Anastácio, do Município de Barbacena, com o objetivo
de reforma e ampliação da rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 22
12611236111611560001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual São
Miguel, do Município de Barbacena, com o objetivo de reforma e
ampliação de rede física.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 23
1 261 12 361 116 1 15600014499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação-
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Senhora das Dores do Ensino Médio, do Município de Barbacena,
com o objetivo de reforma e ampliação de rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 24
1261 12 361 1161156 000144 99 108 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédios
escolares do ensino fundamental.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 25
12611236111611560001 4499 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000300
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Reforma de Escota(s) Estadual(s) e de Ensino
Fundamental, Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 26
12611236111611560001 4499 108 A50.000,00
1, 991 9999999999990001 9999101 D50.000,00
órg ão e/au Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar -
Ensino Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 27
1 261 12 361 1161156 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See.
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédios
escolares - Ensino Fundamental.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 28
12611236111611560001 4499 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a cobertura da quadra
da Escola Estadual Dona Indá, no município de Alpinápolis
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 29
1 261 12 361 116 1 156 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a construção do piso
Ia quadra da Escola Estadual Vital Brasil, no município de Campanha
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 30
1 261 12 361 1161156 000144 99 108A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Henrique Diniz, do Município de Barbacena, com o objetivo de
construção de cobertura para quadra poliesportiva.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
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Valor: R$25.000,00

INCISO: 31
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de estado de Educação
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Colégio Estadual de
Educação Especial Maria do Rosário, do Município de Barbacena,
com o objetivo de reforma e ampliação da rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 32
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual
Amilcar Savassi , do Município de Barbacena, com o objetivo de
reforma e ampliação da rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 33
12611236111611560001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual de
Correia de Almeida, do Município de Barbacena, com o objetivo de
reforma e ampliação de rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
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Valor: R$25.000,00

INCISO: 34
1 261 12 361 1161156 000144 99 108A 25.000,00
1, 991 99999 9999999 0001 9999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Escola Estadual Dr.
Martins Paulucci, do Município de Barbacena, com o objetivo de
reforma e ampliação da rede física.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 35
1261 12 361 1161156 000144 99 10 8 A 70.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 70.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
ensino fundamental
Objeto do Gasto: Benfeitorias na Quadra Poliesportiva da Escola
Estadual José Elias Issa, no município de São José da Lapa.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 36
1 261 12 361 1161156 00014 4 99 108A 50.000,00
1, 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 50.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Reforma e construção em escola estadual.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 37

1 261 12 361 1161156 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Construção e reforma em escolas estaduais nos
municípios - ensino fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 38
1261 12 361 1161156 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000:00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Ampliação e Reforma de Escola Estadual em
Diversos Municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 39
1 261 12 361 1161156 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Construção, reforma, ampliação e equipamentos em
geral para atendimento a escolas estaduais. - Despesa Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 40
126112361116115600014499 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 41
1 261 12 361 1161156 000144 99 10 8A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 42
1 261 12 361 1161156 00014 4 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: secretaria de estado da educação
Objeto do Gasto: construção de quadras esportivas em escolas da
rede estadual de ensino
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 43
1 261 12 361 1161156 000144 99 108 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
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Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédios
escolares - Ensino Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 44
12611236111611560001 4499 108A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de prédios escolares,
aquisição de livros, mobiliário e equipamentos para escolas (Despesa
de Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 45
12611236111611560001 4499 10 8 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Construção de Quadras em Escolas Estaduais
(Despesa de Capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 46
1 261 12361 281 2 092 0001 3399108 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Transporte escolar/apoio aos municípios - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 47
1261 12 361 116 2 447 000144 99 10 8 A 24.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 24.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios para as Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental - (Despesas de Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$24.000,00

INCISO: 48
1261 12 361 116 2 447 000144 99 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento das Escolas Estaduais
do Ensino Fundamental.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 49
1 261 12 361 1162 447 00014 4 99 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Educação
Objeto do	Gasto:	Padrões de Funcionamento do Ensino
Fundamental - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 50
1 261 12 361 1162 447 00014 4 99 108 A 30.000,00
199199999999999900019999101 D30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 51
1 261 12 361 116 2 447 000144 99 108A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Escola Estadual Monsenhor Domingos, no
mu nic ípio de Diviriópolis - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 52
1 261 12 361 116 2 447 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Escola Estadual Professor Souza Nilo, no
município de Itanhandu
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 53
1 261 12 361 116 2 447 000144 99 108A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a E.E. Sara Kubitscheck , com sede no município
de Betim - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 54
1261 12 361 116 2 447 000144 99 108A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Escola Estadual Joelma Alves de Oliveira, no
município de Igarapé
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 55
1261 12 361 1162 447 0001 44 99 10 8A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos (Despesa de Capital) para a Escola Estadual Gustavo
çapanema, no município Pitangui
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 56
12611236111624470001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 57
1 261 12 361 116 2 447 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Equipamentos para escolas estaduais de ensino
fundamental (Despesa Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 58
12611236111624470001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 59
1 261 12 361 116244700014499108A50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 050.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 60
1 261 1236111624470001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 050.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para equipamentos para Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 61
1 261 12 361 116 2 447 000144 99 10 8A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Padrão de funcionamento em ensino fundamental
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00
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INCISO: 62
1 261 12 361 116 2 447 00014 4 99 10 8A 30.000,00
t 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Melhoria do Ensino Fundamental. Prover as escolas
com equipamentos.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 63
1 261 12 361 116 2 447 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 050.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educaçao
de Minas Gerais.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para equipamentos para Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental - Despesa de Capital.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 64
1 261 12 361 116 2 447 000144 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Padrões de Funcionamento de Escolas do Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 65
1 261 12 361 1162 447 000144 99 10 BA 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento da Escola de Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subalividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 66
126112361116244700014499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Padrões de Funcionamento da Escola de Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 67
1261 12 361 1162 447 00014 4 99 108 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para escolas estaduais
em vários municípios
Transferência de recursos para caixas escolares
12 351 116 2 447 0001 - Padrões de Funcionamento do Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 99 999
999 9 999 0001 - Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00
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INCISO: 68
1 261 12 361 1162 447 00014 4 99 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamento e microcomputadores -
Ensino Fundamental - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 69
1 261 12361 281 4 522 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Ampliação de Escola Municipal de Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s) Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 70
1 261 12361 281 4 522 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Construção, reforma, ampliação e equipamentos
para Escolas Municipais - Despesa de Capital.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 71
1 261 12361 281 4522 0001 449910 8A30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Recursos para aquisição de equipamentos do
laboratório de informática da Escola Municipal tPadre Reinaldot, do
Município de Monte Sião.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$30.00000

INCISO: 72
1 261 12361 281 4 522 0001 4499108 A 15M00,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para construção de uma
quadra de esportes na Escola Municipal Getúlio Silva, no município de
Prados (distrito de Vitoriano Veloso)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 73
1 261 12 362 310 1 334 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de escolas
estaduais do Ensino Médio - capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 74
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1 261 12 362 310 1 334 0001 4499108 A 50.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Expansão do Ensino Médio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 75
1261123626382431 0001 4 4 99 10 8 A 26.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 26.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios para as Escolas
Estaduais de Ensino Médio- (despesas de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$26.000,00

INCISO: 76
1 261 123626382431 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Padrão de funcionamento/ensino médio - Despesa
de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 77
12611236263824310001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento de Escola de ensino
Tédio - Capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 78
1 261 123626382431 0001 4499108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento das Escolas Estaduais
do Ensino Médio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 79
1 261 123626382431 0001 4499108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para escolas estaduais
em vários municípios
Transferência de recursos para caixas escolares
12 362 638 2 431 0001 - Padrões de Funcionamento do Ensino Médio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 99 999
999 9 999 0001 - Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 80
1 261 123626382431 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 050.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos - Padrão de
Funcionamento de Escolas de Ensino Médio-Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 81
1 261 123626382431 0001 4499 108 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educaçao
Objeto do Gasto: Padrao de Funcionamento de Escolas do Ensino
Medio - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 82
1 261 123626382431 0001 4499108 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: See - Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a diversas escolas do ensino médio
(equipamentos)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 83
1 261 123626382431 0001 4499108 A 50.000,00
199199999999999900019999101 D50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
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Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento da escola de ensino
médio - Aquisição de material permanente
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva e Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 84
1 261 123626382431 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 99999999999900019999101 D50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Aquisição de Computadores, Periféricos e
Equipamentos para Diversas Escolas da Rede Estadual de Ensino
Médio em Diversos Municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 85
126112362638243100014499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Padrão de funcionamento em ensino médio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 86
1 261 123626382431 0001 4499108 A 20.000,00
1, 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
See
Objeto do Gasto: Melhoria do Ensino Médio. Prover as escolas com
equipamentos.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 87
1 261 123626382431 0001 4499108 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
See
Objeto do Gasto: Equipamentos para escolas estaduais de ensino
méd io (Reserva Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 88
1261 12 366 180 4 831 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: ONG NOVOS TEMPOS - recurso para implantação
de cursos profissionalizantes - capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 89
1 271 13 392 662 4 126 00013 3 99 108 A 75.000,00
1 991 99 999 9999 999 0001 9 999 10 1 O 75.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$75.000,00

INCISO: 90
1 271 13 392 662 4 126 00013 3 99 108A 10.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 10.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura.
Objeto do Gasto: Estímulo à produção cultural (Aquisição de
uniforme/vestuário).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência.
Valor: R$10.000,00

INCISO: 91
1271 13 392 662 4 126 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 75.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$75.000,00

INCISO: 92
1271 13 392 662 4 126 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
2301 2678206840980001 4490 10 1 D 1.000.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às manifestações culturais no Estado.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4098
obra 449 R$ 430.000,00
obra 452 R$ 300.000,00
obra 454 R$ 270.000,00
Valor: R$1.000.000,00
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INCISO: 93
1 271 1339266241260001 4499108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Recursos para a aquisição de instrumentos musicais
para a Banda tlrnlão Paulot do Município de Campanha.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 94
1271 13 392 662 4 126 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
199199999999999900019999101 010.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura.
Objeto do Gasto: Aquisição de instrumentos musicais (capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência.
Valor: R$10.000,00

INCISO: 95
1271 13 392 662 4 126 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 050.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 96
1 271 13 392 662 4 126 000144 99 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à produção cultural (Despesa de Capital)
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 97
1 301 04 122 0141948 000144 99 108 A 30.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOR
Objeto do Gasto: EE João Ferreira de Freitas - cobertura da quadra
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 98
1 301 04 122 014 1 948 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Ampliação e Reforma de Prédios Públicos - Polícia
Militar no Município de Uberlândia.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 99
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e
em obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$300.000,00

INCISO: 100

1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
199199999999999900019999101 D300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e
em obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 101

13010445103610490001 4499 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 030.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Associação de Familias Unidas do Cariri - Aquisição
de trator
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 102
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 020.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Associação Rural das Fazendas Olhos D'agua -
Construção da sede própria
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 103
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1 301 04 451 036 1 049 0001 4499 108 A 30.000,00
1991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves -
Pavimentação da Rua Monte Alegre entre as Ruas Monte Cario e
Monte Negro - Bairro S. João de Deus
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 104
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
199199999999999900019999101 D300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para obras em diversos Municípios
e Entidades.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Cohtingência.
Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 105
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 210.000,00

991 9999999999990001 9999101 D 210.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Auxílio financeiro a diversos municípios em obras de
infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$210.000,00

INCISO: 106
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1 301 04 451 036 1 049 0001 4499 10 8 A 370.000,00
199199999999999900019999101 D370.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$370.000,00

INCISO: 107
1 301 04451 036 1 049 0001 4 499 10 8 A 570.000,00
t 991 999999999999 0001 9999 10 1 D 570.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOR
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$570.000,00

INCISO: 108
13010445103610490001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 109
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 545.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 545.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$545.000,00

INCISO: 110

1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOR
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em obra de infra-estrutura -
Melhoria de vias
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 111

1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 307.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 307.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios e/ou entidades para
obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$307.000,00

INCISO: 112

1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio ao Município de Aguas Formosas para
recuperação da infra-estrutura urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 113
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 85.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 85.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estada de
Transportes e Obras Públicas - conceder apoio financeiro aos
municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura
urbana.
Objeto do Gasto: Transferir recursos para a Prefeitura Municipal de
Aguas Formosas, para obras de infra-estrutura urbana.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$85.000,00

INCISO: 114
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - conceder apoio financeiro aos
municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura
urbana.
Objeto da Gasto: Transferir recursos para a Prefeitura Municipal de
Rio Manso, para obras de infra-estrutura urbana.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Coningência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 115
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 116
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio a municípios para obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 117
13010445103610490001 4499 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos Municípios em situação de
Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 118
1 301 04451 0361 049 0001 4499 108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 119
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 400.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 400.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 120
1 301 04451 0361 0490001 4499 10 8 A 450.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 450.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em obras de Infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$450.000,00

INCISO: 121
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 122
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 410.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 410.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios de Virgem da Lapa, Bertópolis,
Miradouro, Itinga, Araçuai, Berilo, Contagem, Divinópolis e Pains para
obras de infra-estrutura urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$410.000,00

INCISO: 123
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e/ou obras de infra-estrutura - Despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 124
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00

991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 125
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 120.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 120.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Jequeri -Reforma do Campo
do Jequiriense Futebol Clube
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$120.000,00

INCISO: 126
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 030.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Jequeri - Encascalhamento
de vias públicas nos distritos da cidade de Jequeri
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 127
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Ponte Nova -
encascalhamento na comunidade do Cedro
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.00000

INCISO: 128
1 301 04451 0361 049 0001 4499 108 A 50.000,00
t 991 9999999999990001 9999 101 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Ponte Nova - reforma em
escolas públicas
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 129
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Associação Comunitária do Bairro Rosa Neves -
çonstrução da sede propria
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 130
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00
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INCISO: 131
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 550.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 550.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios diversos.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$550.000,00

INCISO: 132
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 135.00000
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 135.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Transportes e Obras
Públicas
Objeto do Gasto: Apoio a Infra-estrutura nos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$135.000,00

INCISO: 133
1 301 04 451 036 1 04900014499 10 8 A 300.000,00
t 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio a diversos Municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 134
13010445103610490001 4499 10 8 A 450.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 450.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura em convênios
com municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$450.000,00

INCISO: 135
1 301 04451 0361 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 99999 99999990001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Implementação de Obras em Diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 136
13010445103610490001 4499 10 8 A 470.000,00
1991 9999999999990001 9999 10 1 D 470.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$470.000,00

INCISO: 137
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 40.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - conceder apoio financeiro aos
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municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura
urbana.
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Materlândia,
para a construção de pontes.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 138
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00
Órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - conceder apoio financeiro aos
municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura
urbana.
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Sabinópolis,
para a construção de pontes.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 139
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Teofilo Otoni em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 140
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
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1, 991 99 999 9999999 0001 9999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Ribeirão das Neves
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 141
1 301 04451 036 1 049 0001 4 499 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Carmo da Mata em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva e Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 142
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Prudente de Morais
em obras de infra-estrutura urbana e rural
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 143
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1, 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
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Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Fervedouro em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 144
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Chapada Gaucha
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 145
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Ouro Verde de
Minas em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 146
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de São Jose do Jacuri
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 147
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Carangola em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 148
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 70.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 70.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de infra-estrutura
urbana (asfalto) no município de Boa Esperança
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 149
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 250.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência



2155

Valor: R$250.000,00

INCISO: 150
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura - (Despesa de Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 151
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado Transporte e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Bonfinópolis de Minas, com o objetivo de pavimentação de vias
públicas
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 152
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte
e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Paracatu, com o objetivo de pavimentação de vias públicas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 153
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.00000
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Aguas Formosas
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 154
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
199199999999999900019999101 D25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Mato Verde em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 155
1 301 04451 036 1 049 0001 4 499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de São J00

Evangelista em obras de infra-estrutura urbana e rural
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00
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INCISO: 156
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Ibiracatu em obras
de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 157
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 500.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 500.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 158
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em obra de infra-estrutura.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 159
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1 301 04 451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
199199999999999900019999101 D300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Transportes e Obras
Publicas
Objeto do Gasto: Auxilio Financeiro aos Municipios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 160
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 200.00000
1 991 99 999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Auxílio aos municípios em ações emergenciais e
obras infra-estruturais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 161
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em diversos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 162
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 300.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de
Calamidade e em Obras de Infra-Estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 163
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 10 8 A 300.00000
1 991 9999999999990001 9999101 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 164
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte
e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, calçamento, pavimentação e mata
burros mediante convênios com municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300000,00

INCISO: 165
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00



Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s)
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

2160

Secretaria de Estado de

municípios em obras de infra-

Reserva de Contigência
Deduzida(s) ou Anulada(s):

INCISO: 166
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1, 991 99999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em
estrutura

obras de infra-

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 167
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Execução de obras emergenciais e infra-extruturas
em apoio aos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reservas de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reservas de Contingência
Valor: R$600.000,00

INCISO: 168
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Investimentos Especiais em
Apoio aos Municípios
Objeto do Gasto: Obras de Infra-Estrutura em Diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 169
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio ao Município de Governador Valadares para
Término da Construção da Biblioteca Pública Municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 170
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 540.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 O 540.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio a infra-estrutura de municípios diversos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$540.000,00

INCISO: 171
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 0300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura - Despesa de Capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 172
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999 lo 1 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00

INCISO: 173
13010445103610490001 4499 10 8 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Publicas - Setop
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Pavimentação.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00

INCISO: 174
13010445103610490001 4499 10 8 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência.
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Valor: R$300.000,00

INCISO: 175
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 0300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: secretaria de estado de transportes
e obras publica
Objeto do Gasto: melhorias de vias
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 176
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 0300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estada de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em obras de infra-estrutura -
Diversos Municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 177
1 301 04451 036 1 049 0001 4 499 10 8 A 90.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 90.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a diversos municípios para obras de
infra estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$90.000,00
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INCISO: 178
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 99999999999900019999101 D300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras e Infra-Estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 179
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.00000
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Conclusão de obra no Sanatório Espírita José Dias
Machado, no município de ltuiutaba
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 180
13010445103610490001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 250.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana para a Prefeitura
Municipal de Itulutaba
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 181
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1 301 04 451 036 1 049 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria Estadual de Transportes
e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a diversos municípios para obras de
infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 182
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 350.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$350.000,00

INCISO: 183
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 500.000,00

991 9999999999990001 9999 10 1 D 500.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretária de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Execução de obras em diversos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 184
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 500.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 500.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretária de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Execução de obras em diversos municípios - Setop
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 185
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 186
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 187
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 250.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas-Setop
Objeto do Gasto: Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro
Vitorino Braga, no Município de Juiz de Fora - MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/au Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 188
130104451036104900014499 108A 100.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas-Setop
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Município para a Reforma do
Centro Comunitário Adão Luiz de Souza, no Bairro Vitorino Braga,
Município de Juiz de Fora-MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 189
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas-Setop
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro para Obras de Infra-Estrutura
Orgão(s) e/au Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 190
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 10 8 A 350.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 350.000.00

L4
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em Diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$350.000,00

INCISO: 191
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte
e Obras Públicas - SETOP.
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura (capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 192
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio em Obras de Infra-Estrutura e Aquisição de
Equipamentos para Diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$600.000,00

INCISO: 193	 -
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para execução de obras de
infra-estrutura rural e urbana no município de Rio Manso

rs
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 194
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 070.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para execução de obra de
infra-estrutura urbana (asfalto) no município de São Bento Abade
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 195
1 301 04 451 036 1 04900014499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 O 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Ataléia em obras de
infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 196
1 301 04451 0361 0490001449910 8A25.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Brasília de Minas
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$25.000,00

INCISO: 197
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Grão Mongol em
obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 198
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Turmalina em obras
de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 199
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 25.000,00
199199999999999900019999101 D25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Rio Pardo de Minas
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 200
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1 301 04 451 036 1 049 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Rompeu em obras
de infra-estrutura urbana e rural
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 201
1 301 04451 0361 0490001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Coração de Jesus
em obras de infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 202
13010445103610490001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao municipio de Unai em obras de
infra-estrutura urbana e rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 203
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
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Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Diamantina em
obras de infra-estrutura Urbana e Rural
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 204
13010445103610490001 4499 10 8 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setor
Objeto do Gasto: apoio financeiro ao município de Eugenópolis em
obras de infra-estrutura urbana e rural
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 205
1 301 04451 0361 049 0001 4499108 A 285000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 0285.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$285.000,00

INCISO: 206
13010445103610490001 4499 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 0300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 207
13010445103610490001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
t 991 99 999 9999999 0001 9999101 0300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Execução de obras em diversos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 208
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 0300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Melhorias de Vias Públicas
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 209
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 300.000,00
t 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00
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INCISO: 210
13010445103610490001 4499 10 8 A 600.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte
e Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$600.000,00

INCISO: 211
1 301 04451 036 1 049 0001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setou
Objeto do Gasto: Instituto Educacional
quadra
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s)
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

de Jequitinhonha - reforma da

Reserva de Contingência
Deduzida(s) ou Anulada(s):

INCISO: 212
1301 06 122 235 1186 000144 99 108 A 21 0.000,00
2301 26782 0684098 0001 4490101 D210.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção da delegacia regional da polícia civil no
Município de Divinápolis.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der-MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4098 obra 481 R$210.000,00
Valor: R$210.000,00
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INCISO: 213
1 301 26781 633 1 253 0001 4499 108 A 1.000.000,00
1 301 04451 0361 05000014490101 D 100.000,00
1 301 04451 036 1 049 0001 4440 10 1 D 900.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Reforma, ampliação e balizamento noturno de
aeroportos.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1050 R$ 100.000,00
Ação 1049 R$ 900.000,00
Valor: R$1.000.000,00

INCISO: 214
1 371 18541 67541700001 4499108 A 500.00000
1301 26782 1554201 0001 4490101 D 500.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Execução de projetos e programas que assegurem o
incentivo ao turismo, à pReservação do meio ambiente, ao uso
adequado do solo e das águas, à irrigação e à pesca no entorno das
principais lâminas d'água do Estado - despesa de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4201 R$500.000,00
Valor: R$500.000,00

INCISO: 215
1 411 23 695 207 4 300 000133 99 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
Órgão elou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Implantação do circuito do ouro.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
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Valor: R$30.000,00

INCISO: 216
1 451 06181 30640870001 3399108 A 600.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social - Polícia Civil
Objeto do Gasto: Despesas de Custeio com Pessoal Encarregado de
Investigações sobre Pessoas Desaparecidas
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$600.000,00

INCISO: 217
14510642131349580001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1301 04451 0361 0490001 4440101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Seds
Objeto do Gasto: 4958 - Atendimento a adolescentes e jovens
egressos do cumprimento de medida socioeducativa
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1100.000,00

INCISO: 218
1451 14 422 313 4 955 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440 101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Seds
Objeto do Gasto: 4955 - Proteção de Crianças e Adolescentes
ameaçados de morte
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
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Valor: R$100.000,00

INCISO: 219
14711512227615070001 3399 10 8 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estada de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Fadem - Programa de Apoia ao Desenvolvimento
Municipal/apoio a associações de municípios - Custeio
órgão(s) e/au Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeta(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30000,00

INCISO: 220
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
2301 2678212341340001 4490 101 D 740.000,00
2301 2678206840980001 4490101 D 10.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios para implantação de tanques
de leite a granel.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4134
obras 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 = R$100.000,00 de cada
obra
obra 462 = R$40.000,00
Ação 4098 obra 450 = R$10.000,00
Valor: R$750.000,00

INCISO: 221
1 471 15 122 276 1 50700014499108 A 95.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 95.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana-Sedru

1
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios e/ou entidades para
execução de obras de infra-estrutura e aquisição de máquinas,
veículos e equipamentos- (despesa de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$95.000,00

INCISO: 222
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 223
1471 15122276150700014499108A270.000.00
199199999999999900019999101 D270.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru / Padem
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para diversos Municípios e
Entidades. Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$270.000,00

INCISO: 224
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 5000000
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Aquisição de Veículo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 225
14711512227615070001 4499 10 8 A 220.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 220.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: PADEM-Apoio aos Municípios e entidades.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$220.000,00

INCISO: 226
14711512227615070001 4499 108A 100.000,00
1, 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 100.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal-
Padem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 227
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 250.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Padem
(Despesa de Capital)
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 228
1 471 15 122 276 1507 00014 4 99 10 8A 100.000,00
199199999999999900019999101 0100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Prefeitura
Municipal de Araguari (despesa de capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 229
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru/Seam
Objeto do Gasto: PADEM - Apoio a municípios e entidades -
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 230
14711512227615070001 4499 lOBA 170.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 170.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência

rs'-A



2181

Valor: R$170.000,00

INCISO: 231
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio a diversos municípios e/ou entidades para
Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 232
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 250.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$250.000,00

INCISO: 233
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 25.000,00
1991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Alto Rio Doce, com o objetivo de aquisição de veículo para o
Conselho Tutelar.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00
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INCISO: 234
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499 108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Pademl Despesa Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 235
1 471 15 122 276 1 50700014499 10 8 A 200.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações do programa
Fadem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 236
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 70.000,00
1 991 99999 99999990001 9 999 10 1 D 70.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Fadem
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 237
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 300.000,00



2183

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Fadem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 238
1 471 15 122 276 1507 00014 4 99 10 8A 250.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 250.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: secretaria de estado de
desenvolvimento regional e política urbana
Objeto do Gasto: Padem
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 239
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 250.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: FADEM - Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 240
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 490.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 490.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Despesa de
Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$490.000,00

INCISO: 241
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 50.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Padem (Apoio Financeiro a Municípios e Entidades)
-Despesa de Capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 242
1 471 15 122 276 1507 00014 4 99 108A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Padem - Apoio a desenvolvimento municipal
(Despesa de Capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 243
14711512227615070001 4499 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Urbano - Sedru
Objeto do Gasto: Apoio a Municípios e Entidades - Padem - Despesas
de Capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 244
14711512227615070001 4499 108A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Padem
Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-150.000,00

INCISO: 245
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações do programa
Padem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 246
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 280.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 280.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana-Sedru
Objeto do Gasto: FADEM - Atendimento a municípios e entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$280.000,00

INCISO: 247
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 0200.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem -
Municípios e Entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 248
1471 15 122 276 1507 00014 4 99 108A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Fadem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 249
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regina] e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a entidade Cantas
Diocesana de Itabira "Arpas ", com o objetivo de aquisição de veículo,
destinado à Pastoral da criança de Jõao Monlevade.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 250
14711512227615070001 4499 10 8 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 400.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00

INCISO: 251
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 250.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 252
14711512227615070001 4499 10 8 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (Despesa Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 253
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99999 9999999 0001 9999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios e/ou entidades, na política de
desenvolvimento municipal - Fadem - Seam - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 254
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 255
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 00019 9 99 101D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru - Fadem
Objeto do Gasto: Apoio desenvolvimento municipal - Despesa de
çapital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$150.000,00

INCISO: 256
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana/Subsecretaria de
Assuntos Municipais.
Objeto do Gasto: PADEM - Entidades e/ou municípios diversos -
Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatívidade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 257
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 85.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 85.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$85.000,00

INCISO: 258
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Padem - Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal/apoio ao saneamento básico; compra de equipamentos
sanitários (vasos e pias) em benefício de pessoas carentes - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 259
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedri
Objeto do Gasto: Padem - Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - Repasse de recursos para pagamento de despesas de
custeio a órgãos públicos e entidades.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 260
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Padem - Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - Repasse de recursos para pagamento de despesas de
capital a órgãos públicos e entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 261
14711512227615070001 4499 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 050.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

rÀ



2191

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 262
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 350.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 350.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Subsecretaria de
Assuntos Municipais
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao desenvolvimento municipal -
Fadem - capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$350.000,00

INCISO: 263
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Associação Espaço
Socio Cultural Diadorim, do Município de Vespasiano, com o objetivo
de aquisição de veículo.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 264
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
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Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Associação de
Moradores dos Bairros Santa Edwiges e Santa Margarida, do
Município de Três Pontas, com o objetivo de aquisição de maquinário
para construção civil.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 265
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Ibertioga, com o objetivo de aquisição de Tanque de Expansão de
Leite, para uso da Cooperativa de Produtores Rurais de Ibertioga.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 266
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Prados, com objetivo de aquisição de veículo.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 267
1471 15 122 276 1507 00014 4 99 10 8A 200000,00
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1 991 99 999 99999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: SEAM - Padem
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 268
14711512227615070001 4499 108A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Despesa de
Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 269
14711512227615070001 4 4 99 10 8 A 140.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 140.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$140.000,00

INCISO: 270
1 471 15 122 276 1 5070001 4499 10 8 A 340.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 340.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto:
Apoio ao desenvolvimento municipal.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$340.000,00

INCISO: 271
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 200.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Objeto do Gasto: Padem - Apoio a municípios e entidades - Despesas
de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 272
1471 15 122 276 1 507 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru/Seam
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Padem -
Municípios e Entidades - Despesas de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-150.000,00

INCISO: 273
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499108 A 3.500.000,00
1 301 04451 036 1 049 0001 4440 10 1 03.500.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Despesa de
çapital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1049 R$ 3.500.00000
Valor: R$3.500.00000

INCISO: 274
14711512227615070001 4499 lOBA 100.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 275
1 481 08 122 001 2 807 0001 3399108 A 150.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: 2807 - Operacionalização das ações do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$150.000,00

INCISO: 276
1 481 0812262247280001339910 8A20.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
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Objeto do Gasto: Recursos para a ONG Sapucaí, no Município de
Pouso Alegre - Despesas de Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 277
1 481 0812262247280001 3399108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a entidades e municípios para assistência
social (custeio).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 278
1 481 0812262247280001 3399108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Aquisição de material, instrumentos e contratação de
profissionais para cursos de formação e requalificação profissional
para portadores do HIV e familiares para a Associação de Apoiadores
e Preventores da Aids - AAPA, do Município de Ituiutaba
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 279
1 481 0812262247280001 3399108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 101 D 50.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Custeio - Assistência social a diversas entidades em
diversos municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 280
1 481 0812262247280001 3399108 A 300.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 0300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: 4728 - Desenvolvimento da Capacidade Institucional
das Diretorias Regionais/Sedese e apoiar entidades e municípios na
implantação e implementação da Política de Assistência Social e no
financiamento de suas ações, na perspectiva do Sistema único de
Assistência Social.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$300.000,00

INCISO: 281
1 481 0812262247280001 3399108 A 23.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 023.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de ltuiutaba, para aquisição de material
didático para implantação de curso preparatório para vestibular para
pessoas carentes
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$23.000,00

INCISO: 282
1 481 0812262247280001 3399108 A 45.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 45.000,OC
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Capacidade Institucional das
Diretorias Regionais! SEDESE e apoio a entidades e municípios na
gestão do SUAS
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$45.000,00

INCISO: 283
1 481 08 122 622 4 728 000133 99 108A 18.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 18.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios e/ ou entidades -
(despesas de Custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$18.000,00

INCISO: 284
1 481 08 122 622 4 728 00014 4 99 10 8A 23.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 23.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Ituiutaba para aquisição de
mobiliário para implantação de curso preparatório para vestibular para
pessoas carentes
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$23.000,00

INCISO: 285
1 481 0812262247280001 4499108 A 100.00000
199199999999999900019999101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro visando o desenvolvimento
munic ipal e de entidades - Despesas de capital - Assistência Social
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 286
1 481 08 122 622 4 728 000144 99 108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a entidades e municípios nas atividades de
assitência social - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 287
1 481 0812262247280001 4499108 A 100.00000
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dê
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Capital/Investimento - aquisição de bens
permanentes para diversas entidades em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reservva de Contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 288
1 481 08 122 622 4 728 000144 99 108 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a diversas entidades de assistência social
para despesa de capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserval de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 289
14810812262247280001 4499 10 8 A 420.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 420.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a diversas entidades - assistência
social (despesa de capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$420.000,00

INCISO: 290
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
199199999999999900019999101 D15.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a ARCA - Associação de Reintegração da Criança
e do Adolescente, no município de Contagem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 291
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
199199999999999900019999101 015.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de material
para construção de uma oficina de artes para a Apae de Florestal
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-15.000,00

INCISO: 292
1 481 0612262247280001 4499108 A 15.000,00
1, 991 9999999999990001 999910 1 D 15.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a reforma da Creche
Recanto Feliz da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, com sede no
município de Sarzedo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 293
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Creche Tia Anastácia, no Município de Ibirité.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$1 5.000,00

INCISO: 294
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para o Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima, no
município de Pedralva
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
'Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 295
1 481 08 122 6224728 0001 4499 108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para reforma da Creche
Comunitária Pequeno Príncipe no município de Betim
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 296
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para reforma da Creche
Comunitária Maria Floripes, com sede no município de Belo Horizonte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 5.000,00
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INCISO: 297
1 481 08 122 622 4 728 00014 4 99 10 8A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Creche Dona Quita Tolentino, no município de
Belo Horizonte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 298
1 481 08 122 622 4 728 00014 4 99 108A 15.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a construção da sede
da Adefib - Associação dos Deficientes Físicos de Betim
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 299
1 481 0812262247280001 4499108 A 15.000,00
1, 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos (capital) para o Projeto Vida e Verde, com sede no
município de Betim
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 5.000,00

INCISO: 300
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1 481 08 122 6224 728 0001 4499 108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a aquisição de
equipamentos (capital) para o Lar da Criança Adeodato dos Reis
Meireiles, no município de Cruzília.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 301
1 481 0812262247280001 4499108 A 40.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes
Objeto do Gasto: Compra de Equipamentos Permanentes
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 302
1 481 0812262247280001 4499108 A 100.000100
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Assistência Social-Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 303
1 481 0812262247280001 4499108 A 140.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 0140.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios e entidades na
política de assistência social (Despesa de Capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-140.000,00

INCISO: 304
1 481 08 122 622 4 728 000144 99 10 8 A 20.000,00
199199999999999900019999101 D20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio ao Município de Rosário da Limeira para
construção da Casa da Vovó - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 305
1 481 08 1226224728 0001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolecente Zilah Spósito - Aquisição de material permanente
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 306
1 481 08122622472800014499108 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: APAE de Viçosa - Aquisição de material permanente
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

La



2206

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 307
1 481 08 122 622 4 728 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Sopac-Sociedade de Prevenção e Assistência aos
Cancerosos de Raul Soares - Aquisição de veículo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 308
1 481 08 122 622 4 728 000144 99 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: APAE de Raul Soares - Aquisição material
permanente
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 309
1 481 08 243 622 1 576 0001 3399108 A 150.000,00
1 301 04 451 036 1049 00014 4 40 101D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: 1576 - Gestão da Política da Criança e do
Adolescente - Apoio aos Municípios e Conselhos e implantação e
monitoramento do Sipia
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$150.000,00

INCISO: 310
1 481 0824430548540001 3399108 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 60.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 311
1 481 0824430548540001 3 399 108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo (Despesa
com Custeio)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 312
1 481 0824430548540001 3399108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00.
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de materiais
para o Coral Tangarás de Santa Isabel, com sede no município de
Betim - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência



2208

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 313
1 481 08 244 30548540001 4499108 A 35.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 35.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Cadevapi-Casa União pelo Desenvolvimento do Vale
do Piranga- Aquisição de veículo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$35.000,00

INCISO: 314
1 481 0824430548540001 4499108 A 20.000,00
1991 9999999999990001 9 999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio à Associação Comunitária Social de Maxacalis
-Acosoma, para despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 315
1 481 08 244 305 4 854 000144 99 108A 100.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 O 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Política de apoio ao Cooperativismo e
Associativismo - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00
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INCISO: 316
1 481 0824430548540001 4499108 A 70.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 70.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para o Instituto de Educação e
Cidadania-IEC para construção da Casa Cidadã, no Município de Juiz
de Fora-MO.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 317
1 481 0824430548540001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para a Associação Promover Cidadão do município de
São Joaquim de Bicas para trabalhar com jovens e adultos da
comunidade
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 318
1 481 0824430548540001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para construção da sede da
Associação Betinense de Letras, no município de Betim
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$15.000,00

INCISO: 319
1 481 0824430548540001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recurso para aquisição de
equipamentos para a Associação Cultural IIê Wopo Olojukan, no
município de Belo Horizonte
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 320
1 481 0824430548540001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 015.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para construção da sede da
Associação Comunitária Renovar, com sede no município de Betim -
capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 321
148108244305485400014499 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 030.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para elaboração de projetos
pedagógicos, laboratoriais e equipamentos para a Fundação
Comunitária Tricordiana de Educação, no município de Três
çorações.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 322
1 481 08 244 3054854 0001 4499 108 A 400.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 400.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo (Despesa
com Investimento)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$400.000,00

INCISO: 323
148108244305485400014499 10 8 A 235.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 235.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio ao associativismo e ao
cooperativismo
Objeto do Gasto: Transferir recursos a entidades assintenciais
diversas destinados a compra de equipamentos.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$235.000,00

INCISO: 324
1 481 0824430548540001 4499108 A 260.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 260000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$260.000,00

INCISO: 325
1 481 0824430548540001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio ao associativismo e ao
cooperativismo
Objeto do Gasto: Transferir recursos para a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, para desenvolver oficinais de geração de trabalho e
renda no Espaço Cidadania "João Amazonas' no bairro Mariano de
Abreu.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 326
1 481 08 244 305 4 854 000144 99 lO 8A 150.000,00
199199999999999900019999101 D150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
-capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 327
1 481 0824430548540001 4499108 A 54.000,00
1991 9999999999990001 9999 10 1 D 54.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes

La'
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Objeto do Gasto: Aquisição de três prensas para lixo reciclado para a
Associação Ecológica Tejuco, no município de Ituiutaba
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$54.000,00

INCISO: 328
1 481 0824430548540001 4499108 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
(despesa de capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-100.000,00

INCISO: 329
1 481 0824430548540001 4499 108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes
Objeto do Gasto: apoio ao Programa de Qualificação Profissional
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social do
Municíp io de Coronel Fabriciano - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 330
1 481 0824430548540001 4499108 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese

rÃ
_ _



2214

Objeto do Gasto: Cadevapi-Casa União pelo Desenvolvimento do Vale
do Piranga- Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 331
148108244305485400014499 108A20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Aquisição de tanque de expansão de resfriamento
de leite para atendimento aos produtores rurais c o Município de
Wenceslau Brás
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 332
1 481 0824430548540001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,OC
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Espertes - Sedese
Objeto do Gasto: Aquisição de tanque de expansão de resfriamento
de leite para atendimento aos produtores rurais o Município de
Cristina
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):
Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 333
14811442263020430001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 30 04 451 0361 0490001 4440101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto- ....- Quilombolas de Minas Gerais: Resgatando
Raízes
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 334
1 481 14 422 630 2 044 00013 3 99 108 A 50.000,00
1, 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 50.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto- ....- Centro de Referência de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de
Minas Gerais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$50.000,00

INCISO: 335
1481 14 422 630 2 044 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio a entidade na política de
assisntência social
Objeto do Gasto: Conceder apoio financeiro ao custeio do Centro de
Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Trangêneros de Minas Gerais - CRGLBTTT/MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

rÃ'
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INCISO: 336
1481 14 422 630 4 458 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1301 04451 0361 0490001 4440101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: ..... - Escritório de Direitos Humanos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 337
148127812689445900013399 10 8 A 100.000,00
148127812689431800013390101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação .........- Academia na Escola - Programa 689 -
Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JEMG
- Ação 4318
Valor: R$100.000,00

INCISO: 338
1 481 2781268944640001 3399108 A 100.000,00
1 481 2781268943220001 339010 1 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação ...........- Sempre Jovem com ênfase na 3
idade - Programa 689 - Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JIMI -
Ação 4322
Valor: R$100.000,00

INCISO: 339
1 481 2781268944670001 3399108 A 100.000,00

'-A
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1 481 27 812 689 4 322 0001 3390101 D 100.000100
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação............- Campos Verdes - Programa 689 -
Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JIMI -
Ação 4322
Valor: R$100.000,00

INCISO: 340
1 481 2781268944680001 3399 108 A 100.000,00
1 481 27 812 689 4 318 00013 3 90 101D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação ..........- Esporte na Escola com ênfase no
xadrez - Programa 689 - Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JEMG
- Ação 4318
Valor: R$100.000,00

INCISO: 341
1 481 2781228245350001 3399108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio ao Desporto nos Municípios - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 342
1 481 2781228245350001 3399108 A 30.000,00

991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro para o custeio de atividades
esportivas - Diversos Municípios e Entidades.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 343
1 481 2781228245350001 3399108 A 25.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a práticas esportivas para municípios e
entidades - Despesa de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 344
1 481 2781228245350001 3399108 A 30.000,00
t 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Aquisição de materiais esportivos (jogos de camisa,
bolas e troféus).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 345
1 481 2781228245350001 3399108 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade ou Prefeituras para fins
esportivos.
( pespesas de custeio - Aquisição de materias esportivos)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reseva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 346
1 481 27 812 282 4 535 000133 99 10 8A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - apoio financeiro a
entidades e municípios - custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 347
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - Apoio financeiro de custeio
a entidades e/ou prefeituras, para fins esportivos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 348
481 27 812 282 4 535 000133 99 10$A 50.000,00

1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio a Entidades e Municípios - Compra de
Material Esportivo - Custeio.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 349
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a municípios e entidades - Custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 350
148127812282453500013399 10 8 A 115.000,00
199199999999999900019999101 D115.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes
Objeto do Gasto: Compra de Materiais Esportivos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$115.000,00

INCISO: 351
1 481 27812 2824 535 0001 3 399 108 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 80.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Esporte-Apoio financeiro a Entidades e Municípios-
Custeio.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 352
148127812282453500013399 10 8 A 50.000,00
199199999999999900019999101 D50.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo(bolas de futebol de
campo, bolas de futebol de salão e jogos de camisas), despesa de
custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 353
1 481 2781228245350001 3399108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a
Entidades ou Prefeituras para fins esportivos. (Despesa de Custeio -
Aquisição de Materiais Esportivos)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 354
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
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Objeto do Gasto: Custeio a diversas entidades para fomento ao
esporte em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 355
1 481 27 812 282 4 535 000133 99 108A 150.00000
t991 99999999999900019999101 D 150.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios - Esporte -
custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 356
1 481 2781228245350001 3399108 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 10.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Entidades e Município - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 357
1 481 2781228245350001 3399108 A 40.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 40.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esporte
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo. Despesa custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 358
1 481 27 812 282 4 535 00013 3 99 108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios/Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 359
14812781228245350001 3399 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 050.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios para a aquisição de
materiais esportivos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 360
1 481 2781228245350001 3399108 A 60.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 60.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades ou prefeituras para fins
esportivos - Despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00
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INCISO: 361
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 362
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a Municípios e Entidades - Despesas de
Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 363
1 481 2781228245350001 3399108 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretária de Estado e
Desenvolvimento Social e Esporte - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios e / ou entidades na política de
esportes - custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência
Valor: R$100.000,00

rs
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INCISO: 364
1 481 27 812 282 4 535 000133 99 108A 100.000,00
1991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretária de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios e / ou entidades na política de
esportes - custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de contigência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 365
1 481 27 812 282 4 535 00013 3 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 40.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - Apoio financeiro a
entidades ou prefeituras para fins esportivos.
Despesa de Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 366
1 481 2781228245350001 3399 108 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000.00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro à entidades e municípios para
aquisição de materiais esportivos.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 367
1 481 2781228245350001 3399 108 A 20.000,00
1, 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 20.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro à entidades para a aquisição de
material esportivo para diversos Municípios e/ou Entidades.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 368
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios para
aquisição de material esportivo - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 369
1 481 2781228245350001 3399108 A 30.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios - Esportes
1 Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

rs1_A
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INCISO: 370
1 481 2781228245350001 3399108 A 50.000,00
t 991 9999999999990001 9999101 050.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro visando o desenvolvimento da
prática esportiva do município e de entidades - Despesas de custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 371
1 481 2781228245350001 3399108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades para fins esportivos
(Despesa de custeio, aquisição de materiais esportivos).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 372
1 481 2781228245350001 3399108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade e
atividades de esportes - custeio.

de Estado de

município nas

Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

rÀ
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INCISO: 373
1 481 2781228245350001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios esporte -
capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 374
1 481 2781228245350001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios e entidades para
atividades de desporto (despesa de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 375
1 481 2781228245350001 4499108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 025.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio a práticas
entidades - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s)
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s)
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

esportivas para municípios e

Reserva de Contingência
Deduzida(s) ou Anulada(s):

INCISO: 376
148127812282453500014499 10 8 A 60.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 60.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a
Entidades ou Prefeituras para fins esportivos. (Despesa de Capital -
Obras)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 377
1 481 2781228245350001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e/ou reforma de quadras
poliesportivas em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 378
1 481 2781228245350001 4499108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 020.000.00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios/compra de
material esportivo - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 379
1 481 2781228245350001 4499108 A 120.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999101 D 120000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esporte
Objeto do Gasto: Construção, reforma alambramento e iluminação de
espaço esportivo. Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$120.000,00

INCISO: 380
1 481 27 812 282 4 535 000144 99 108A 110.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0110.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção e reformas de quadras poliesportivas.
Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 10.000,00

INCISO: 381
1 481 2781228245350001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 030.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-Sedese
Objeto do Gasto: Construção de Pista de Skate no município de
Viçosa-MG.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 382
1 481 2781228245350001 4499108 A 30.000,00

nU
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-Sedese
Objeto do Gasto: Construção de pista de Skate no município de
IPUIUNA-MG.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 383
1 481 2781228245350001 4499108 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Celebração de convênio com a Prefeitura Municipal
de Alto Rio Doce, com o objetivo de aquisição de imóvel destinado à
construção de campo de futebol, no Município de Alto Rio Doce,
Distrito de Abreus.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 384
1 481 2781228245350001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades ou prefeituras para
desenvolvimento de atividades esportivas - Despesa de Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 385
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1 481 27 812 282 4 535 0001 4499 lOBA 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
Objeto do Gasto: Instalações e Equipamentos Esportivos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 386
1 481 2781228245350001 4499 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: reforma e modernização do campo de futebol do
Município de Joaíma
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 387
1 481 27 812 282 4 535 00014 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a diversas entidades - esporte -
Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 388
1 481 2781228245350001 4499108 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio ao Desporto nos Municípios - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatívidade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 389
1 481 2781228245350001 4499108 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio a praticas esportivas para entidades
(despesas de capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 390
1 491 14 306 382 1 310 0001 3399108 A 1.500.000,00
3 041 20 306 382 1 035 0001 3 3 90 10 1 O 1.500.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Segov
Objeto do Gasto: .... - Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional
em Minas Gerais - Prosan
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Emater
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Implantação de Lavouras Comunitárias
Valor: R$1.500.000,00

INCISO: 391
1491 14 306 338 2 783 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 0100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Segov
Objeto do Gasto: 2783 - Manutenção das Atividades do Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais - ConsealMG



2234

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 392
2 111 20 511 273 1530 000144 99 lOBA 100.000,00
130104451036104900014440101 D100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Ruralminas
Objeto do Gasto: Programa 0511 - Saneamento Básico Rural
Ação .... - Agua na Escola
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 393
2 301 26 782 068 4 098 00014 4 99 108A 15.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Der/MG
Objeto do Gasto: Pavimentação da rodovia MG-335 que liga os
municípios de São Tiago a Bom Sucesso, passando pelo Distrito de
Mercês de Agua Limpa.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
aos municípios em obras de infra-estrutura
Valor: R$15.000,00

INCISO: 394
2301 2678206840980001 4499108 A 15.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440 101 D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Der/MG

rÀ
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Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica da rodovia MG-429, no
trecho que liga Luz a Lagoa da Prata, passando pelo Distrito de
Esteios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
aos municípios em obras de infra-estrutura
Valor: R$15.000,00

INCISO: 395
2301 2678206840980001 4499108 A 15.000,00

991 99 999 999 9 999 000199 99 101D 15.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - Der/MG
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação da Rodovia MG-129 que liga os municípios de São
Gonçalo do Rio Abaixo à Itabira
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 396
2351 12 364 178 4 143 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG
Objeto do Gasto: apoio à implantação do Centro de Pesquisa e
Fomento social da Fundação de Ensino Superior de Passos - despesa
de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 397
2351 12364178469800014499 10 8 A 635.000,00
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2 30 26 782 068 1 296 0001 4490 10 1 D 635.000,00
Órgão etou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de infra-estrutura para ensino à
distância - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der-MO
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1296 obra 534 R$635.000,00
Valor: R$635.000,00

INCISO: 398
2 351 12 364 178 4 698 00014 4 99 10 8A 70.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 70.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg - Escola de Música
Objeto do Gasto: Aquisição de quatro pianos, uma flauta em dó, uma
flauta em sol, um clarone e quatro violões
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 399
2351 12 364 178 4 698 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg - Unidade Frutal
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade - Ensino de 3 P Grau -
Objeto de Capital (Aquisição de veiculo)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 400
24112163133940540001 3399 108A 100.000,00

14UtJ



2237

1 301 04 451 0361 049 0001 4440 101 D 100000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: [ter
Objeto do Gasto: Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária
Ação 4054 - Regularização Fundiária
Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 401
2 411 21 631 339 4 790 00013 3 99 108A 100.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: lter
Objeto do Gasto: Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária
Ação 4790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária (ação
discriminatória)
Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 402
3 051 20 571 297 1 229 0001 3 399 108 A 45.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 045.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Epamig
Objeto do Gasto: Compra de Sementes Agrícolas
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência
Valor: R$45.000,00

INCISO: 403
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4 09 081286224951 0001 3399108 A 150.000,00
1 301 04451 036 1 049 0001 4440 10 1 D 150.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fia
Objeto do Gasto: 4951 - Gestão da Política da Criança e do
Adolescente - Qualificação de recursos humanos pan a gestão e o
controle da política de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$150.000,00

INCISO: 404
4 091 08243 6224 630 0001 3 3 99 108 A 20.00000
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - Fia
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal da Infância e da
Adolescência do Município de Caxambu - despesas de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 405
4 091 08243 6224 630 0001 3 399 10 8 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - FIA
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal para a Infância e a
Adolescência do Município de Poço Fundo - despesas de custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 406
4 091 08 243 622 4 630 000133 99 10 8A 150.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fia
Objeto do Gasto: 4630 - Gestão da Política da Criança e do
Adolescente - Apoio aos Municípios e Entidades nas Políticas da
Criança e do Adolescente - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$150.000,00

INCISO: 407
4091 0824362246300001 3399108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo para a Infância e
Adolescência - Fia
Objeto do Gasto: Apoio a Entidades de Governador Valadares nas
Políticas da Criança e do Adolescente
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 408
4091 0824362246300001 3399108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - Fia
Objeto do Gasto: Recursos para despesas de custeio da Apae -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de
Paraguaçu.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contngência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 409
409108243622463000013399 10 8 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - FIA
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Para a Infância e a
Adolescência do Município de Pouso Alegre
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 410
4091 0824362246300001 4499 108 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 60.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - Fia
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal para a Infância e
A adolescênciado Município de Caxambu - despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 411
4091 0824362246300001 4499 108 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Infância e da
Adolescência
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos e equipamentos para
ope racionalização do Conselho Tutelar do Município de Jaboticatubas
- despesa de capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 412
4091 08243 62246300001 4499 108 A 20.000,00

991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - FIA
Objeto do Gasto: Aquisição de parque infantil para a Casa da Criança
do Município de Brazópolis
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 413
4091 0824362246300001 4499108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência - FIA
Objeto do Gasto: Ampliação de prédio de creche municipal no
Município de Piranguinho.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 414
4 251 08 122 622 4 633 000133 99 10 8A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Estadual de Assistência
Social de Itajubá - Despesa de Custeio
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 415
4251 0812262246330001 3399108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal de Assistência
Social do Município de Sapucaí Mirim - Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 416
4251 08 122 6224 633 0001 4 499 108 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas
Objeto do Gasto: Aquisição de Veículo para assistência Social no
Município de Maria da Fé
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 417
4251 0812862247750001 3399108 A 300.000,00
1 301 04451 036 1 049 0001 4440 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Feas
Objeto do Gasto: 4775 - Gestão da Política de Assistência Social -
Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle da
Política de Assistência Social
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$300.000,00

INCISO: 418

4 251 08 241 6224 543 0001 4499 108 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: apoio ao Lar São Vicente de Paulo de Capitólio -
despesas de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 419
4251 0824262246400001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas
Objeto do Gasto: Recursos para o CAIDI, com sede no Município de
Itajubá
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 420
4251 0824362244020001 3399108 A 150.000,00
1 301 04 451 036 1049 00014 4 40 101D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: 4402 - Proteção social especial - Família Acolhedora
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
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Subprojeto(s) elou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$150.000,00

INCISO: 421
4251 08243 62244620001 4499 108 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: Recursos para a reforma e ampliação do prédio da
sede da Associação tNovo Estilo de Vida - Viver Feliz, do Município
de Santa Rita do Sapucaí
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 422
4251 0824362244620001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS - Fundo Estadual de
Assistência Social
Objeto do Gasto: Construção de prédio para o funcionamento de
creche municipal no Município de Cambuí
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 423
4251 08244622435900013399108 A20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.00000
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas
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Objeto do Gasto: Recursos para o Centro Regional de Assistência
Social - Cras - do Município de Piranguçu - Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 424
4 251 14 422 622 4 394 000133 99 10 8A 100.000,00
1 301 04451 0361 049 0001 4440101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Feas
Objeto do Gasto: 4394 - Proteção social especial - Enfrentamento ao
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 425
4291 10301 5464781 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 426
4 291 10 301 5464781 0001 3399108 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Diversos Municípios - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 427
4291 10301 5464781 0001 3399 108A100.00000
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde em
Municípios ou Entidades - despesas de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$-100.000,00

INCISO: 428
4 291 10 301 5464781 0001 3399108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde nos
Municípios - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 429
4 291 10 301 5464781 0001 3399108 A 100.000,00
t 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde/apoio a
entidades, prefeituras e hospitais - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
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Valor: R$100.000,00

INCISO: 430
4291 10301 5464781 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde.
Objeto do Gasto: Recursos para despesas de custeio da Santa Casa
de Misericórdia do Município de Jacutinga.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 431
42911030154647810001 3399 10 8 A 25.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde -
Fundação Benjamin Guimarães - Belo Horizonte - Despesa de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subalividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 432
4 291 10 301 5464781 0001 3399108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 433
4291 10 301 546 4 781 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Aquisição de material(is) para hospital(is), despesa
de custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 434
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 435
42911030154647810001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Saúde -
Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios e entidades (despesa de capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 436
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
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Objeto do Gasto: Aquisições de móveis, máquinas e equipamentos
para diversas entidades e/ou municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 437
4 291 10 301 5464781 0001 4499 108 A 150.000,00
199199999999999900019999101 D 150.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 438
4291 10301 5464781 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: construção, aquisição de equipamentos e reforma
em hospitais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 439
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde nos
mu nic ípios - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 440
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes - Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 441
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 080.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção de Ação de Saúde - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 442
4 291 10 301 5464781 0001 4499 108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ação de saúde (capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 443
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00

ai
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t99 1 999999999999000199991010 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
Objeto do Gasto: Apoio a Municípios e Entidades - Despesa de
Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contngência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 444
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 200.000,00
1, 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00
órg ão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Saúde-
Fundo Estadual de Saúde-FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
m unic ípios ou entidades - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 445
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 0100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 446
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Fes
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Objeto do Gasto: Promoção e Assistência à Saúde - Despesa de
çapital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de COntingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 447
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Ações de saúde para municípios e entidades -
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 448
4291 10301 5464781 0001 4499 108A80J000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 80.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 449
4291 10 301 546 4 781 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundação Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para Hospitais
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência



2253

Valor: R$1 00.000,00

INCISO: 450
42911030154647810001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 50.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde para Municípios e
Entidades - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 451
42911030154647810001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 452
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 300.000,00
t 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Recursos destinados à Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre para compra de materiais e equipamentos para a
Policlínica do Bairro São Geraldo.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 453
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4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde.
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para o transporte de pacientes
para a Associação de Voluntários Viva a Vida de Itajubá, do Município
de Itajubá.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 454
4 291 10 301 546 4 781 000144 99 108A 130.000,00
199199999999999900019999101 D130.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde -
Fundo Estadual de Saúde - Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios e/ou entidades (despesas de capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$130.000,00

INCISO: 455
4 291 10 301 5464781 0001 4499108 A 600.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 0600.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - Despesa
de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$600.000,00

INCISO: 456
4381 26 782 636 4 176 0001 4499 108 A 5.000.000,00
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2 30 26 782 636 1 325 0001 4490 10 1 05.000.00000
Órgão e/ou	Entidade Beneficiada:	Fundo	Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FIJNTRANS
Objeto do Gasto: Implantação, pavimentação e recuperação de
acessos municipais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der-MO
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1325- Pró-MO Funcional - Obra 513- R$ 5.000.000,00
Valor: R$5.000.000,00

INCISO: 457
4 491 13 392 699 1159 00013 3 99 108 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Cultura
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal de Cultura do
Município de Itajubá - Despesa de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 458
4491 13 392 699 1 159 0001 4 5 99 10 8 A 300.000,00
2301 26 782 068 1 296 0001 4490101 D 140.000,00
2301 2678212341340001 4490101 D 160.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura
Objeto do Gasto: Recursos para auxílios em projetos que visem o
fomento e a divulgação cultural no Estado, mediante a liberação de
recursos não reembolsáveis - Inversão Financeira
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der-MO
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1296 obra 535 R$ 140.000,00
Ação 4134 obra 463 R$ 100.000,00
obra 464 R$ 60.000,00
Valor: R$300.000,00
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 22/12/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência de que se

ausentará do País no período de 5 a 17/1/2007. (- Ciente. Publique-
se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 67 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 2 Parte
(Ordem do Dia): 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Doutor Viana;
aprovação - Votação, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.796/2006;
discursos dos Deputados Padre João e Rogério Correia; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação; questões de ordem; leitura e votação da Emenda n Q 1;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questões de
ordem - Votação, em 2 2 turno, do Projeto de Lei Complementar &
93/2006; requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares e Dilzon
Meio; deferimento; requerimento do Deputado Fahim Sawan;
aprovação; votação do projeto, salvo destaques; aprovação na forma
do vencido em l Q turno; votação dos dispositivos destacados;
rejeição - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.595/2005;
aprovação - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.695/2006;
apresentação das Emendas ns 1 a 4; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em I Q turno; votação da Emenda n2 1; aprovação; questão de ordem;
leitura e votação da Emenda n 9 2; aprovação; votação da Emenda n9
3; aprovação; votação da Emenda n Q 4; aprovação - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei n g 2.953/2006; discursos dos Deputados
Laudelino Augusto e Padre João; apresentação do Substitutivo & 2;
encerramento da discussão - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
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Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Fusa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h9min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

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

22 Parte (Ordem do Dia)
22 Fase

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

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

reunião o Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006; os Projetos de Lei
n2s 1.911/2004, 2.562/2005, 3.368, 3.389, 3.579, 3.729, 3.730 e
3.778/2006, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã, e o Projeto de Lei n Q 2.08712005, por não estarem
preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Doutor

Viana, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei n9 2.95312006 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 3.796/2006, da Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador do
Estado, do Vice-Governador do Estado, do Secretário de Estado e do
Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembléia opinou pela
aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa
da Assembléia, que opina pela rejeição da Emenda n 9 1. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Primeiro, conto com a compreensão dos
nobres colegas, porque falarei apenas por 5 minutos. Quero
encaminhar a votação, mas partilhando com os colegas o teor da
emenda que apresentamos.

O Projeto de Lei n 9 3.796/2006 fixa subsídios para o Governador,
Vice-Governador, Secretário e Secretário Adjunto, com reajuste de
13%, 18% e 20%, no caso do Secretário Adjunto. Apresentamos uma
emenda a esse projeto para que seja estendido o reajuste salarial a
todos os servidores do Estado, pois alguns não têm aumento há 10
anos, e outros têm o piso salarial ainda abaixo do salário mínimo,
sobretudo os da saúde e da educação. A nossa emenda é para que
se estenda o reajuste a todos, incluindo-se a Polícia Militar e as
autarquias, fazendo-se justiça neste momento em que encerramos o
ano.

Socializávamos à tarde com alguns colegas Deputados. Deputado
Miguel Martini, esse é o espírito do Natal. V. Exa., com certeza,
enviará alguns cartões desejando um feliz 2007. Esse ano será feliz
de fato caso esses servidores tenham, no mínimo, o piso salarial
equivalente ao salário mínimo, que é de R$350,00.

Deputado Edson Rezende, além de o piso salarial estar abaixo do
salário mínimo, o vencimento desses servidores ainda sofre
descontos, como o do lpsemg. Cobram e não devolvem nada em
forma de serviços, sobretudo no interior. Que tipo de serviço é

rÁli
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prestado pelo lpsemg no interior?
Isso é uma injustiça, e a nossa emenda vem para repará-la. Faço

um apelo aos nobres colegas Deputados, embora a emenda tenha
recebido parecer da Mesa pela rejeição, com exceção do Deputado
Rogério Correia, que votou favoravelmente a ela. Ainda há tempo para
resolvermos isso. Este é o momento e a hora de acolhermos essa
emenda e, de fato, fazermos com que as nossas palavras sejam
acompanhadas deste gesto, para que todos tenham um feliz 2007.
Será que esse ano será feliz? A felicidade dos servidores públicos
depende deste nosso voto, para que o reajuste de 20% se estenda a
todos. Este é o meu apelo e o meu encaminhamento. Temos de
acolher a emenda. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas reforçarei as
palavras do Deputado Padre João, em apoio á sua emenda. Serei
bastante breve.

O Deputado Padre João expôs bem a situação, mas chamo a
atenção dos Deputados para o seguinte: O Governador já havia
aprovado no Plenário a lei delegada, em que fica clara sua intenção
de aprovar um reajuste para os funcionários em cargo de confiança do
governo. Pretende-se aumentar o número de funcionários de
recrutamento amplo e aumentar os seus vencimentos. Esse reajuste
deveria ser muito reduzido, porque os seus vencimentos não
poderiam ultrapassar os dos Secretários e dos Secretários Adjuntos.
O aumento que se pretende conceder a esses Secretários e
Secretários Adjuntos servirá para abrir as portas para um reajuste
maior aos funcionários em cargos de confiança.

Pelo menos o povo de Minas Gerais tem de ficar sabendo que o
Governador está preparando o terreno para conceder um aumento de
20% a todos os seus funcionários em cargo de confiança. Para o
funcionalismo público, novamente, não se fala em aumento.

O projeto de lei enviado a esta Casa para definir o reajuste dos
servidores era um anteprojeto, em que se definiu uma série de regras
que representaram um verdadeiro impedimento para que o reajuste
acontecesse, pois somente seria concedido depois de enfrentar um

rÂl
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monte de obstáculos e depois do crescimento da receita do Estado e
da avaliação de desempenho.

Enfim, para o servidor público efetivo, é aplicada a lei do não-
reajuste. Para os cargos de confiança, o reajuste será de, no mínimo,
20%, que é, na verdade, o índice a ser aplicado.

Vamos aguardar as leis delegadas e vamos ver que os funcionários
de cargo de confiança terão esse aumento, mas o funcionalismo
efetivo não, o que trará uma discrepância junto ao serviço público e,
evidentemente, um descontentamento maior do servidor efetivo. E um
absurdo a política salarial do governo, em que uma professora irá
terminar o primeiro mandato do Governador Aécio Neves recebendo
ainda um piso salarial menor do que o salário mínimo. Uma política
que considero injusta, assim como é muito baixo o salário inicial de
um médico e do servidor público efetivo.
Voto favoravelmente à emenda do Padre João e votarei

contrariamente ao reajuste, não pelo seu valor, não pelos 20% do
Secretário Adjunto, do Secretário de Estado, que está dentro do
processo inflacionário, mas sim porque existem dois pesos e duas
medidas. Aos cargos de confiança, 20%; ao funcionário efetivo, 0%.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 39 Deputados. Votaram "não" 11

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emenda.

Questões de Ordem
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, gostaria de declarar que

sou favorável à aprovação do projeto.
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, solicito a leitura da
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emenda.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda flQ 1.
O Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Lê a Emenda n

1, que foi publicada na edição do dia 22/12/2006.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados. Votaram "não" 42

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n 2 1. Está,
portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n 2 3.796/2006 na sua
forma original. A Mesa da Assembléia.

Questões de Ordem
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, gostaria de justificar

que errei no momento de apertar a tecla. O meu voto e''sim". Foi um
engano.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, com o mesmo
sentimento do Deputado Edson Rezende, gostaria de justificar que
teclei "sim", mas o meu voto é "não".

O Sr. Presidente - Votação, em 2 Q turno, do Projeto de Lei
Complementar n2 9312006, do Governador do Estado, que altera a Lei
Complementar n Q 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em i Q turno. Vem à Mesa
requerimento do Deputados Gustavo Valadares, solicitando a votação
destacada do § 1 2 do art. 22 da Lei Complementar n 2 71 a que se
refere o inciso 1 do art. 12 do Projeto de Lei Complementar n 2 93/2006.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
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XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Dilzon Meio, solicitando a votação destacada do § 42 do art.
22 da Lei Complementar n2 71 a que se refere o inciso 1 do art. 12 do
Projeto de Lei Complementar n 2 9312006. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Fahim
Sawan, solicitando a votação em bloco dos dispositivos destacados.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. Em votação, o projeto, salvo destaques.

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

Antônio Andrade - Antônio Genaro - BieI Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elbe Brandão - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

- Registra 'não" o Deputado Fahim Sawan.
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, gostaria de retificar o

meu voto. Errei ao teclar. O meu voto é "sim".
O Sr. Presidente - Está retificado o seu voto. Votaram "sim" 52

Deputados. Não houve voto contrário. Está, portanto, aprovado o
projeto, salvo destaques, na forma do vencido em 12 turno. Em
votação, os § 1 e 42 do art. 22 da Lei Complementar n 9 71 a que se
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refere o inciso Ido art. 12 do Projeto de Lei Complementar n 9 93/2006.
- Registram "não' os Deputados e as Deputadas:
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Eibe Brandão -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram 'não" 54 Deputados. Não houve voto
favorável. Estão rejeitados os § 12 e 49 do art. 22 da Lei
Complementar fl 9 71 a que se refere o inciso 1 do art. 12 do Projeto de
Lei Complementar n 9 93/2006. Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno,
o Projeto de Lei Complementar n 2 93/2006 na forma do vencido em 1
turno, exceto os § 1 2 e 49 do art. 22 da Lei Complementar n 2 71 a que
se refere o inciso 1 do art. 12 do Projeto de Lei Complementar n2
93/2006. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.595/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
Município de Frutai o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 9 3.695/2006, do
Governador do Estado, que altera a Lei n 9 15.470, de 13/1/2005, que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
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Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 3.695/2006

Emenda n2 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica revogada a Lei n 2 13.724, de 20/10/2000, que

regulamenta o § 2 do art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado e dá outras providências.".

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Miguel Martini
Justificação: O art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei n2
13.724, de 2000, dispõe que os serviços notariais e de registro ficam
sujeitos aos princípios nele estabelecidos, enquanto não forem
disciplinados em lei os dispositivos constantes do art. 236 da
Constituição Federal.

A Emenda à Constituição n 2 69, em seu art. 42, revoga o citado art.
66, revogando tacitamente a Lei n 2 13.724.

Na intenção de revogar expressamente esta lei, contamos com a
colaboração de nossos nobres pares.

Emenda n8 2
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Dê-se ao § 1 0 do art. 3 9 da Lei n2 14.185, de 31 de janeiro de

2002, a seguinte redação:
"Art. 3 2 - ( ... )
§ 1 - O cadastramento no IMA para os fins deste artigo será feito

em escritório local do órgão, individualmente ou por meio de entidade
representativa, mediante a apresentação de carta-compromisso, com
firma reconhecida, em que o produtor assuma a responsabilidade pela
qualidade dos queijos produzidos, e do laudo técnico-sanitário da
queijaria, preenchido e assinado por médico veterinário.".

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Alberto Pinto Coelho - Antônio Júlio - Célio Moreira - Dilzon Meio -
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Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Alencar da Silveira Jr. - Gustavo
Valadares - Elmiro Nascimento.

Emenda flQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Para a aplicação do disposto no art. l da Lei nQ 14.683, de

30 de julho de 2003, será considerado atendido o requisito de
exercício de cinco anos no maior cargo de provimento em comissão
para o servidor que estivesse no exercício de cargo em comissão em
29 de fevereiro de 2004 há pelo menos dois anos continuados e que
dele tenha sido afastado, até a data da publicação desta lei, em
decorrência de patologia grave, ensejadora de aposentação.".

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Jõ Moraes

Emenda n2 4
Acrescente-se onde convier:
"Ari ... - Ficam revogados os arts. 23 e 24 da Lei n2 15.961, de 30

de dezembro de 2005.".
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Doutor Viana
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão- A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Miguel Martini, que recebeu o n 1,
uma do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, que recebeu o n 2 2,
uma da Deputada Jô Moraes, que recebeu o n2 3, e uma do Deputado
Doutor Viana, que recebeu o n 2 4, e que, nos termos do § 4 do art.
189 do Regimento Interno, serão submetidas a votação
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 n
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, peço a leitura da

Emenda n 2 2.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n 2 2.
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O Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Lê a Emenda n°
2, publicada acima.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 2 3. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 2 4. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n2 3.695/2006 na forma do vencido em 1 2 turno com as Emendas
n 2s 1 a 4. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.953/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Laudelino
Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Projeto de Lei n 9 2.953/2006, do
Governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a destinar recursos
adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. Já
falamos no 12 turno e, agora, em nome do povo mineiro e em defesa
do patrimônio público, faremos algumas considerações.

No 1 9 turno, questionei a reportagem publicada no "Minas Gerais"
sob o titulo Usina de lrapé terá mais recursos". Quero me redimir,
porque disse aqui que a reportagem não estava condizente com a
verdade. Na realidade, ela está de acordo com o projeto. O projeto e a
mensagem que o Governador enviou levam-nos a crer - assim como a
imprensa - que esses seriam recursos novos. De acordo com o texto,
a usina receberá R$30.000.000,00.

Na verdade, sabemos que não é isso. Numa audiência pública, um
dos representantes da Cemig nos disse, muito honestamente, que não
são aportes novos, mas destinados a cobrir despesas já realizadas.
Pedimos até um relatório de tais despesas. E não foram, conforme
dispõe a mensagem, para completar o assentamento dos deslocados
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pela barragem.
E preciso fazer algumas ponderações. Peço a compreensão de

todos, porque os projetos foram afunilando-se, e tudo ficou acumulado
no final; porém, temos de vir à tribuna tecer algumas considerações.
Fomos eleitos para isso e temos a obrigação moral e de consciência
de explicar todo o trâmite desse projeto, que acompanhamos, e o que
está sendo votado de fato.

Colocamos duas questões nas negociações, a fim de que a
população e o patrimônio público fossem defendidos, para que não o
entreguemos sem mais nem menos, sem um pressuposto válido. Do
jeito que está, não existe pressuposto válido. Entramos com o
Substitutivo n 2 2, que foi acolhido pelo parecer da Mesa, para que
votemos exatamente o que ocorrerá.

São dois os maiores argumentos. O primeiro é social: o
assentamento das pessoas que foram deslocadas pela barragem. Ali
nasceram, foram criadas e moravam tranqüilamente com suas
famílias. Argumenta-se que são contingências do desenvolvimento, e
tiveram de sair. Mas a lei, o bom-senso e até mesmo a caridade cristã
indicam que as pessoas que tiveram de sair têm de ter condições de
vida iguais ou melhores que antes. Já estão abrindo mão de uma
história, de uma cultura. Há casos, na Usina de lrapé, em que eles
ficaram a mais de 1 00k de distância, foram vários os assentamentos
feitos, e estão com sérios problemas.

Um aspecto, então, é a parte social, sobre a qual falará o Deputado
Padre João; acompanhamos juntos a questão. A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial realizaram uma audiência pública no 12 turno, pois o
projeto se refere tanto à questão ambiental quanto à social, à
agropecuária e à produção da região.

São dois os argumentos sobre os quais estamos conversando. O
social seria no sentido de completar o assentamento. Está escrito na
mensagem enviada pelo Governador: completar o trabalho de
assentamento da população deslocada com a construção da
barragem, o que demanda evidentemente aporte de novos e
consideráveis recursos. Esse é o fundamento dessa iniciativa.

Ficamos sabendo, nessa audiência pública conjunta que citei, que

rsL1



2269

não se trata de novos aportes financeiros, mas a finalidade é cobrir
despesa já realizada. Isso tem de ficar muito claro na votação. Alguns
me disseram que eu tinha de considerar como se estivesse em 2002,
quando foi feito o projeto, porque naquela época era para completar.
Eu respondi que estamos em 2006, vamos votar agora, e teria de vir
uma nova mensagem.

São dois os argumentos: o social, que visa a garantir a qualidade de
vida daquele povo sofrido, separado de seus familiares, amigos,
compadres. O segundo argumento refere-se à letra da lei. Tem de
ficar claro o que estamos votando. Não estamos votando como saiu
publicado no "Minas Gerais". Eles também foram enganados,
equivocaram-se na interpretação: "Usina de lrapé terá mais recursos".
A Cemig vai receber, mas nem é dinheiro, são debêntures. E
praticamente uma questão de contabilidade para fechar as contas do
ano. Mas ficamos preocupados. Recusei-me a votar no 1 2 turno,
porque, em consciência, não podemos votar projetos cujas premissas
são falsas e não têm pressupostos válidos. A não ser agora, com o
Substitutivo n 2 2, que deixa claro o que, de fato, estamos votando em
2006. Se, em 2002, era válido esse argumento, hoje não o é. Já está
cheio o reservatório. As pessoas já foram deslocadas e estão vivendo
precariamente. A escola afundou, a estrada está intransitável, alguns
alunos não podem ir às aulas, há problemas de saúde e atendimento
das pessoas, que ainda não têm documentação, não podendo
comparecer ao posto de saúde, porque não pertencem, ainda, àquela
cidade. Estão até sem identidade no local em que moram. E temos de
defendê-los, pois, para isso, fomos eleitos. Essas famílias
marginalizadas estão enfrentando problemas e dificuldades, não têm
voz nem vez. E necessitamos defender também o patrimônio público.
São R$30.000.000,00 autorizados para serem repassados à Cemig.

O Deputado Padre João falará sobre a questão social. Tenho em
mãos o relatório feito pelos atingidos por barragem, seus pedidos,
demandas, dificuldades, e a resposta da Cemig, propondo-se a buscar
uma qualidade de vida melhor para a população.
Temos dúvidas quanto às mensagens que recebemos. Não

sabemos se realmente são verdadeiras e estão baseadas em
pressupostos válidos. Lerei a Mensagem & 506/2006, assinada em
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171212006 pelo Sr. Governador. Ele diz: "...ocorre que o início das
operações da usina está previsto para o primeiro semestre, desde que
a Cemig tenha em mãos a competente autorização da Câmara de
Infra-Estrutura do Conselho de Política Ambiental - Copam - para
preenchimento do reservatório. Para tanto, deverá a empresa, entre
outras providências de caráter irreversível, completar o trabalho de
assentamento da população deslocada com a construção da
barragem, o que demanda, evidentemente, aporte de novos e
consideráveis recursos. Este o fundamento da presente iniciativa".

Isso gerou uma expectativa.
Os assentados ficaram felizes. Fizemos audiência pública conjunta,

e eles vieram. Aliás, veio uma Desembargadora, jornalistas do Estado
de São Paulo, a imprensa, que continua blindada, tanto a rádio quanto
a televisão, e não se noticiou nada. Mas, na "Folha de S. Paulo", havia
até fotos mostrando a precariedade da vida dos deslocados pela
barragem. E eles vieram participar. Nós e o Deputado Padre João
perguntamos quanto seria necessário para se completar o
assentamento. Um representante da Secretaria de Fazenda reafirmou
que os recursos seriam aplicados nos assentamentos; todavia o Sr.
Aires, representante da Cemig, muito honestamente, disse que não
entende o trâmite da Assembléia, mas que o projeto já deveria ter sido
votado em 2002 e que o dinheiro seria para cobrir despesas
realizadas, mas que não havia um tostão para se gastar com
assentamento. Está escrito aqui que o projeto autoriza a liberação de
R$30.000.000,00, para completar o assentamento, e vamos votá-lo.
No final da mensagem, o Governador conclui: "Em vista de sua
oportunidade e relevância, conto com a prioritária atenção da
Assembléia". "Oportunidade e relevância, fundamento da presente
iniciativa." Fundamento que não tem fundamento; fundamento que
caiu; que já não existe, que não tem suporte. Não é verdade o que foi
confirmado pelo representante da Cemig. E aí encontramos uma
dificuldade. E agora? Não se completou o assentamento. Há
dificuldade de assentamento. Foram feitos vários pedidos no mês de
maio. A Cemig resolveu algumas coisas. Na semana passada,
recebemos novo relatório, e há várias situações não resolvidas, por
exemplo, a qualidade da água, a questão da escola, da estrada, do
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Padre João tratará desse assunto mais

refleti tanto e disse, nas audiências, que não
E a lei nos garante não sermos obrigados a

jeto de resolução, projeto de nada, se não
houver pressupostos válidos. E, nas contas do Governador, não há
pressupostos válidos porque o Ministério Público ainda não emitiu
parecer sobre as contas. Somente os Conselheiros do Tribunal as
aprovaram sem ressalvas.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Obrigado, Deputado
Laudelino Augusto. O assunto Usina de lrapé se transformou em
história, assim como outros atingidos por barragens. lrapé é simbólica
porque demonstra a resistência dos atingidos por barragem, dos
moradores quase centenários à beira do rio, dos moradores que
construíram uma cultura diferenciada para sobreviver às margens do
rio, dos moradores que aprenderam determinadas culturas que lá
existem com características mais marcantes em razão das
dificuldades da própria região. No momento em que começou a
construção da Usina de lrapé, houve o conflito. Baseado em quê?
Primeiramente eles deveriam deixar o local onde moravam. Mas ali
estão avôs e bisavôs, inclusive quilombolas, ou seja, uma família
construída ao longo dos últimos 100 anos. Temos uma situação que a
própria Fundação Palmares reconhece. Existe uma questão legal com
relação aos quilombolas na beira do rio que é um dificultador, e foi
motivo de debate na época, quando eu era Presidente da Comissão
de Direitos Humanos em 2001. Observamos que, à medida que se
construía a barragem, não se davam as condições necessárias para a
saída deles do "locus vivendi" para um outro local com condições
dignas e mínimas de sobrevivência. Então, esse foi um ponto
importante. Talvez o mais importante. O outro ponto é que de 39 itens
definidos pela Feam, quase nenhum tinha sido cumprido à época, e já
se queria colocar em funcionamento a Usina de 1 rapé,
independentemente do cumprimento ou não desses itens que a Feam
tinha exigido da própria Cemig. Acho que esta questão dos atingidos
por barragens em Minas Gerais, e acredito que em outros Estados, é
um problema de sobrevida. São centenas de pessoas que moram na

plantio. O Deputado
minuciosamente.

Senhoras e senhores,
há pressupostos válidos.
votar projeto de lei, pro
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beira do rio com suas famílias, sobrevivendo da pesca, do plantio e da
pecuária. No momento em que se constrói uma barragem, e
entendemos que energia é um fator de desenvolvimento, temos de
olhar o outro lado. O lado de uma população atingida, cujos direitos
não são respeitados, cujos acordos não são cumpridos. Portanto,
Deputado Laudelino Augusto e Deputado Padre João, esta história da
Usina de lrapé, que começou há mais de 10 anos, demonstra a
resistência do povo atingido pela barragem, na luta pela defesa de
seus direitos. Quero dizer que em 2001 constituímos um fórum, tal a
gravidade, Padre João, da situação dos atingidos por barragem,
especialmente a barragem de lrapé, em que participavam Vereadores
e Vice-Prefeitos. Continuamos em 2002 num processo de negociação,
em que a Comissão de Direitos Humanos, tendo o fórum de
acompanhamento, foi um instrumento importantíssimo para fazer as
negociações e o diálogo dos atingidos com a Cemig. Estamos agora
em 2006, cinco anos depois, e os problemas continuam. E, aí, a luta
desses dois parlamentares, Padre João e Laudelino, registro-a como
uma luta na defesa dos interesses das necessidades daquele povo.
Reitero aqui, porque por dois anos estive à frente desse trabalho
como coordenador desse fórum, e vejo vocês continuando com essa
preocupação, que os atingidos tenham as condições necessárias para
sobreviver, criar suas famílias, educar seus filhos, dar a eles um
futuro. A Cemig tem condições de fazer isso, tem recursos para isso.
Portanto, está apenas cumprindo sua obrigação. Alio-me a esta luta
dos dois Deputados e de todos que estão envolvidos, para dizer-lhes
que este é o caminho certo. Defender o direito de todos,
especialmente daqueles que são deslocados de seu hábitat, de seus
locais de moradia, dos longos anos em que ali constituíram suas
famílias para morar em outro lugar, sob outras condições, com uma
outra forma de produção. Sendo assim, a Cemig precisa dar as
condições necessárias para que possam ter um futuro, construir uma
outra realidade, uma outra história com suas famílias, mas com
condições dignas de vida e um futuro promissor. Afinal, além da
questão do direito, eles têm também a possibilidade de construir sua
vida em um outro local com melhores condições, pois estão dando
sua contribuição no momento em que saem da beira do rio para que a
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hidrelétrica seja construída. A hidrelétrica é um benefício para a
sociedade, mas não pode, por isso, prejudicar os atingidos - a maioria
pequenos produtores empobrecidos que, às vezes, não possuem
sequer a posse da terra. Entretanto precisam ter condições dignas no
novo lugar de morada. Parabenizo V. Exa. pela defesa e pelo
trabalho. Somos aliados nessa luta.

O Deputado Laudelino Augusto - Obrigado, Deputado Edson
Rezende.

E bom que fique bem claro, e já dissemos aqui, que estamos cientes
da importância da Usina de lrapé para o desenvolvimento da região.
As vezes, as pessoas pensam que somos contra esse
empreendimento. De fato, defendemos os atingidos pela barragem,
que ficaram desassistidos, sem qualidade de vida igual a que tinham
anteriormente. Temos a responsabilidade de autorizar ou não o
governo do Estado a repassar esses R$30.000.000,00, que já foram
gastos. Segundo a mensagem do Governador, que estou lendo aqui,
são novos aportes para completar o assentamento. Criou-se uma
expectativa, as pessoas estão vivendo numa situação precária e
vieram aqui, apresentaram-se e falaram da sua realidade sofrida. O
Deputado Edson Rezende explicou e defendeu muito bem essa
angústia de sair da terra e ir para outro lugar. Eles são arrancados da
sua cultura da mesma forma com que se arranca uma árvore e a
planta em outro lugar. O nosso questionamento se refere à condição
social. O projeto da então Deputada Maria José Haueisen e do
Deputado Padre João, aprovado por unanimidade na Casa e depois
vetado pelo Governador, propunha, entre outros dispositivos, que
sempre que um empreendimento atingisse moradores de determinado
local, fosse feito o Plano de Assistência Social - PAS -, nome forte,
escrito com "s", para que houvesse uma etapa anterior à licença de
instalação e posterior à licença prévia. Ficou-nos provado que essa
medida é necessária. Mas o projeto foi vetado pelo Governador, e
houve "lobby" de empresas junto à Cemig. Não conseguimos derrubar
o veto, apesar de negociação e realização de reuniões. Lembro-me de
que as pessoas da Cemig ficaram convencidas, mas não é fácil
derrubar um veto. E preciso defender a vida, a qualidade de vida. E
claro que uma usina é importante, pois sempre gera benefícios.

L4
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Entretanto também gera problemas sérios, que devem ser corrigidos.
Por exemplo, as pescadores que ficam à jusante do Rio
Jequitinhonha, de Coronel Murta para baixo, estão reclamando da
qualidade da água. Os peixes estão morrendo. Eles dizem que,
quando o nível da água subiu, as vegetações foram cobertas, houve
apodrecimento da água e geração de gases venenosos, o que matou
muitos peixes e trouxe algumas dificuldades. Essa situação não pode
ser prevenida? As pessoas que vivem da pesca não podem ser
indenizadas? Eles nem as consideram atingidas pela barragem! Mas
são atingidas, sim. Por causa da barragem a água apodreceu e gerou
gases venenosos, que agora trazem problemas à pesca. Vendedoras
ambulantes que passavam lá com os seus artigos não estão indo
mais. Eles também foram atingidos pela barragem e devem ter os
direitos respeitados. O comércio, a movimentação financeira das
pequenas cidades também foram atingidos, assim como o dinheiro
que rodava por ali. E eles dizem que apenas as pessoas que moram
na beira do rio, onde a água subiu e ultrapassou o nível normal,
precisam sair, caso contrário, morrerão afogadas. Os atingidos não
foram somente esses moradores que ainda estão lá e, segundo o
relatório, encontram-se em situação precária.

O Deputado Padre João explicará melhor essa questão social.
Continuarei falando sobre a letra da lei. Na época, questionei. Na
mesma audiência pública, alegaram que havia sido um equívoco e
que teriam usado uma mensagem de 2002, para enviar para cá. Disse
que se fosse um equívoco que mandassem a mensagem verdadeira.
Disseram que a mensagem teria sido elaborada por pessoas do 29 ou
3Q escalão, mas que havia sido assinada pelo Governador no dia
17/2/2006. Dizia com todas as letras que a empresa Cemig deverá,
entre outras providências de caráter irreversível, completar o trabalho
de assentamento. Para isso, era preciso aporte de novos e
consideráveis recursos, cerca de R$30.000.000,00 para o
assentamento. Então, disseram que já não era mais para o
assentamento, mas sim para cobrir despesas já realizadas. Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, como poderemos votar um projeto
desse com premissas falsas? Comuniquei à consultoria da minoria
que gostaria de conhecer a pessoa que elaborou o texto, para que me
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dissesse se havia incorrido em equívoco e copiado do lugar errado.
Olha, é sério porque o Governador assinou. Mas quem levou a
mensagem para o Governador assinar? No entanto, S. Exa. assinou
alegando que esse era o fundamento da presente iniciativa. Ora, não
tem fundamento. Trata-se de uma premissa mentirosa e falsa. Pela
mensagem, citava ainda a oportunidade e a relevância do projeto. Na
época, ficamos muito animados com o projeto que liberaria
R$30.000.000,00 para completar o assentamento que teria sido
aprovado rapidamente, se essa pessoa, da Cemig, tivesse a
liberdade, a consciência aberta e a honestidade de nos dizer que não
se tratava de dinheiro novo, mas de dinheiro já gasto. Com  esses
recursos, haveria uma boa solução, um encaminhamento para a
melhoria das casas, das escolas e do término do assentamento.

A escola foi tão malfeita que, há 20 dias, afundou. Hoje nos
disseram que as crianças estão sendo levadas para outra escola.
Estávamos pensando em denunciar a situação ao Unicef. As crianças
estão no segundo ou terceiro ano, sem freqüência na escola e
tomaram bomba. O Unicef precisa tomar conhecimento desses fatos.

Se não houver comprovação de que essas crianças estão na escola
e passarão de ano temos a obrigação de denunciar. Gostaríamos de
ver a mensagem verdadeira. Em maio, fizemos três emendas. Uma
delas, minha, já corrigia o "caput", a ementa do projeto e o primeiro
artigo. Esse artigo diz que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para cobrir despesa já realizada. Na época, não
passou.

Finalmente, elaboramos o Substitutivo n 2 2, que foi acolhido, e será
redigido o seu parecer de redação final. Por ele, o Poder Executivo
fica autorizado a destinar recursos adicionais para a cobertura de
despesas realizadas na implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
Pelo art. 1, deixamos claro que os recursos adicionais de
R$30.000.000,00 são destinados á cobertura de despesas realizadas
na implantação do Complexo da Usina Hidrelétrica de lrapé. Agora,
sim, estamos votando algo que acontecerá de fato. Anteriormente,
votávamos um projeto que tinha uma premissa falsa, não válida. Na
negociação, esse substitutivo foi acolhido.

Concluindo, iriam alagar, mas uma estrada que faz a ligação das
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comunidades também seria alagada. Seria necessário abrir uma outra
estrada. E o mérito.

Lá, foi criado o Parque Estadual de Grão-Mogol. Qualquer que seja
a unidade de conservação, pela Lei do SNUC, só pode ser alterada a
sua área e delimitação por projeto de lei. Contudo, tramitava na Casa
um projeto do Governador Mauri Torres, em setembro de 2005,
quando o Deputado substituía o Governador, que autorizava o Poder
Executivo a doar um imóvel especificado ao Município de Oliveira.
Isso é normal, e gosto de votar esses projetos em que imóveis são
revertidos, pois, no Município, poderão ser melhor utilizados. E muito
interessante fazer isso quando o imóvel está sem utilização. E o
dinheiro é público. Sinto-me bem quando votamos aqui autorização
para doação de imóveis, tanto do Município para o Estado quanto o
contrário. Vemos isso com bons olhos.

O projeto percorreu todas as Comissões, passou pelo F turno e, no
29 turno, recebeu parecer favorável. Quando foi à votação, encerrada
a discussão em 2 1 turno, foi apresentada uma emenda que, por conter
matéria nova, veio acompanhada do Acordo de Líderes. Porém, nesse
Acordo não havia a assinatura de todos os Líderes. O Regimento
Interno diz que, quando a matéria é nova, é necessário o Acordo de
Lideres, que visa alterar procedimento específico na tramitação de
matéria. Esse Acordo somente será recebido se subscrito pela
totalidade dos membros do Colégio de Líderes. Mas não havia a
assinatura de todos os Líderes.

Em maio, passou também um outro projeto sobre a Serra da
Piedade, sem nenhuma assinatura dos Líderes, porém, com o Acordo
de Lideres.

No caso anterior, faltavam duas assinaturas de Líderes. Não consta
o nome do Presidente que o acolheu. Não foi o Presidente Mauri
Torres, pois substituía, à época, o Governador. O projeto então foi
votado, em 2Q turno, independentemente de parecer, nos termos de
um determinado parágrafo. Essa emenda é chamada de
"frankenstein", pois entra em votação sem parecer. Hoje mesmo,
foram votadas algumas dessas que têm relação com o projeto. Esse
projeto, do então Governador Mauri Torres, autorizava a doação de
imóvel ao Município de Oliveira. Lerei a emenda. (- Lê:) "Art. l - Fica
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o Poder Executivo autorizado a realizar estudos e a promover, por
meio de decreto, alterações nas delimitações do Parque Estadual de
Grão-Mogol". O projeto é autorizativo também. A lei federal é clara e
diz que só se pode alterar delimitação e área de unidades de
conservação por meio de projeto de lei. Isso não poderia ser feito por
decreto. E apresentaram uma emenda de última hora, que foi votada
aqui por três Deputados. Foi considerado o quórum do início da
reunião, que foi suspensa para a realização de uma reunião especial
de homenagem. E tradição, pelo menos nos quatro anos em que
estivemos aqui, não se abrir novamente a reunião depois da
homenagem. No entanto, quando a reunião especial terminou, foram
reabertos os trabalhos com a presença de três Deputados, e essa
emenda antiambiental e antidemocrática passou, autorizando o
decreto - que ainda não tive tempo de conhecer -, que alterava uma lei
federal, que estabelecia que isso teria de ser feito por projeto de lei.
Isso está relacionado com a questão de lrapé, que estamos
discutindo.

E lamentável. Precisamos mudar o Regimento para deixar mais
claro esse Acordo de Líderes. As vezes, é uma emenda
importantíssima que não é divulgada. Ontem foi votada uma emenda
do Pró-Floresta, que era do Prohab, da habitação. São fundos que
estão relacionados e que podem abrir uma possibilidade para os
aposentados obterem ajuda e empréstimo do Fundo Pró-Habitação.
Essa emenda passou.

Mas essa emenda para reverter imóvel ao Município de Oliveira não
pode ser. E uma emenda mudando uma unidade de conservação.
Olha como ficou a lei, depois de publicada: 'Autorizo o Poder
Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de
Oliveira e a alterar as delimitações do Parque Estadual de Grão-
Mogol". Aparentemente, foi uma lei que permitiu alterar o parque
estadual. Ficou como se fosse uma lei, mas foi uma emenda
"frankenstein", que autorizou o Governador a fazer por meio de
decreto. Vamos conhecer esse decreto, a pedido, para que possamos
tomar as providências.

E a Cemig continua com a maior tarifa domiciliar do Brasil. Está
tramitando um projeto para que haja isenção para famílias carentes,
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famílias que gastam até 100kW. É um projeto de lei de iniciativa
popular; estão sendo angariadas as assinaturas. E um projeto de lei
que homenageia D. Luciano Mendes de Almeida porque, uma vez, ele
trouxe para uma reunião na Cemig uma caixa cheia de contas de luz
das pessoas que iam à sua casa e não conseguiam pagar as contas.
D. Luciano acompanhou os movimentos sociais bem de perto, nas
manifestações dos dias 12 a 4 de abril deste ano, quando estava
ocorrendo a reunião do BID, e tanto a Prefeitura quanto o Governador
não acolheram os movimentos sociais. O Presidente Mauri Torres
permitiu que eles ficassem acampados no adro da Assembléia. D.
Luciano esteve presente nas reuniões. Quando estivemos na Praça
da Liberdade para ver os nossos companheiros que estavam fazendo
greve de fome, a polícia montada, a polícia com cachorros adestrados
tentou-nos impedir de entrar na Praça. D. Luciano nos salvou, porque
a polícia não acreditou que éramos Deputados. No dia em que houve
a ocupação no prédio da Cemig, saiu nos jornais que houve invasão;
aquilo ainda não foi explicado. O carro de som estava do outro lado,
estava bem longe. Os tiros das armas dos policiais furaram os pneus;
quebraram a sanfoninha do rapaz que estava em cima do carro de
som; a moça que estava dentro do carro teve a sua bolsa roubada, a
qual depois foi encontrada na polícia. Os trabalhadores foram presos
e espancados. Ajudamos a pagar a fiança que D. Luciano já estava
pagando. Fomos cinco Deputados que contribuímos. Os que
apanharam, que ficaram com escoriações e fizeram o exame de corpo
de delito não eram baderneiros.

Então, em homenagem a D. Luciano, presente na luta do povo,
entrou-se com esse pedido para a isenção e a diminuição da tarifa de
energia elétrica. A Cemig, que se beneficiará com esses
R$30.000.000,00, tem essa arrecadação muito grande. Essa Cemig
comprou a Light, que fornece energia para a CSN, em Volta Redonda.
O Governador do Rio de Janeiro está feliz, pois os impostos entram
para esse Estado, o que é um dos apoios para a eleição de 2010. Isso
está nos jornais.

Como dissemos, já solicitamos auditoria plena da Copasa.
Precisamos solicitar também uma auditoria plena da Cemig. Se for
criada aquela divisão entre Copasas ricas e Copasas pobres, como
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está nos jornais, realmente será uma privatização branca - dividendos
a serem mandados não somente para o exterior, mas também para
brasileiros que estão comprando as ações. Já solicitamos o pedido de
uma auditoria plena da Copasa, o que, aliás, já está confirmado pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. O Presidente o
encaminhará ao Tribunal de Contas. Podemos solicitar também uma
para a Cemig, até para saber como serão usados esses
R$30.000.000,00.

A nossa assessoria coletiva estudou bastante esse projeto e
apresentou algumas considerações. Há um trecho do texto dizendo
que as premissas são falsas, ou seja, aquelas que vieram
inicialmente. Gostaria que houvesse uma mensagem verdadeira do
Governador para votarmos esse projeto com tranqüilidade. Já o
substitutivo que elaboramos corrigirá o "caput", a ementa e o art. l.
Para concluir, gostaria de ler o final do texto. (- Lê:)

"Durante a realização de audiência pública, o representante da
Secretaria de Fazenda reafirmou que os recursos seriam aplicados
nos assentamentos, o que foi desmentido pelo representante da
Cemig. Segundo o Sr. Ayres, da Cemig, em 2002 houve uma
negociação preliminar com o Governador, que sinalizou ao Presidente
a sua disposição de assumir os compromissos, lembrando que
poderia contar com esse projeto de lei que seria encaminhado à
Assembléia.

lQ Projeto de Lei & 2.953/2006, ora em apreciação, encaminhado
pelo Executivo a esta Casa, no dia 17/2/2006, trata exatamente da
providência necessária - lei autorizativa - para viabilizar o aporte
complementar de R$30.000.000,00 - negociados pelo Governador em
2002 - por parte do Tesouro Estadual no empreendimento, na forma
de empréstimo, contra a aquisição de debêntures a serem emitidas
pela Cemig, nas mesmas condições do empréstimo anterior".

O Projeto de Lei n9 2.953 não entra em detalhes, mas faz referência
ao fato de que as condições são idênticas ao empréstimo de
R$90.000.000,00 feito em 2001.

A Usina de lrapé foi inaugurada pelo Governador do Estado no mês
de junho. Não há nenhum documento que confirme este "acordo" para
que o governo do Estado assumisse mais esses R$30.000.000,00.
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De outro lado, os assentamentos ainda carecem de estrutura básica,
para que os seus moradores possam ter uma vida digna. ,Já que
esses recursos não serão aplicados em lrapé, qual será o seu
destino? Podemos supor que esses recursos serão aplicados na
própria Cemig.

O governo do Estado tem urgência na aprovação desse projeto,
porque são distribuídos dividendos pela Cemig em julho e dezembro.
A aprovação desse projeto propiciaria à Cemig a retenção de 15
milhões que seriam entregues ao Estado a título de dividendos.

A forma como esse projeto foi encaminhado é um desrespeito a esta
Casa, ao povo atingido pelas águas da Usina de lrapé, que foi
deslocado para os assentamentos, e ao cidadão mineiro. Foram
apresentadas emendas em Plenário para que o projeto, encerrada a
discussão, retorne novamente à Comissão. As três emendas foram
apresentadas pelos Deputados Padre João e Laudelino Augusto. As
Emendas n 9s 1 e 3 têm o mesmo teor e determinam que os novos
recursos - aliás, seriam novos - a serem destinados à Cemig sejam
aplicados nas atividades de reassentamento e incremento econômico
e social da população atingida, dando ao projeto o mesmo sentido
expresso na mensagem do Governador. A Emenda n 2 2 explicita, em
seu texto, o fato de que não se trata de novos recursos, mas apenas
da compensação de despesas já efetuadas pela Cemig, o que, é
claro, deixa registrado o caráter mentiroso da mensagem.

Isso nos dá o direito de supor que outras mensagens já passaram
por aqui dessa maneira. Gostaria de conhecer a pessoa que fez essa
mensagem, de saber se lhe chamaram a atenção, se já não está
fazendo mensagens para o Governador ou se está lendo bem as
mensagens antes de enviá-las à Casa. Não é ironia, presenciamos um
fato concreto. Queremos que o jornal oficial deixe claro que não se
trata de novos recursos, que lrapé não receberá nenhum tostão, que
esse dinheiro é para cobrir as despesas. Isso ficou claro na emenda
que fizemos ao Substitutivo n 2 2, que será oportunamente colocado
em votação.

Encerro as minhas palavras para que o Deputado Padre João faça
as considerações relacionadas com a questão social, que
acompanhamos juntos. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Parabenizo o Deputado Laudelino

Augusto, a quem digo que fui incluído em muitos dos seus
questionamentos.

Embora tenha o direito à palavra por 1 hora, usarei apenas 1 minuto
para fazer o encaminhamento da votação de amanhã. Falarei sobre
as pendências das questões sociais e sobre o compromisso firmado
não só pela Cemig, mas também pelo Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que certamente será o Presidente desta Casa.
Ele assumiu o compromisso de ir a lrapé em fevereiro, no máximo em
março do próximo ano. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N 9 2 AO PROJETO DE LEI N2 2.953/2006
Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a

cobertura de despesas realizadas na implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar, no exercício

de 2006, recursos adicionais no valor de R$30.000.000,00 para a
cobertura de despesas realizadas na implantação do complexo da
Usina Hidrelétrica de lrapé, observado o disposto no art. l Q da Lei n9
13.954, de 20 de julho de 2001.

Parágrafo único - A destinação de recursos de que trata o "caput"
deste artigo confere ao Estado o direito à subscrição de debêntures
não conversíveis em ações, a serem emitidas pela Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig -, no valor correspondente aos
recursos destinados, sujeitas a resgate e correção, conforme o
disposto no art. 39 da Lei n 2 13.954, de 2001.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Laudelino Augusto, que recebeu o n 9 2, e
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que, nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer.

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 20, às 9 e às 20 horas, e para a
reunião solene também de amanhã, logo após a apreciação do
Projeto de Lei n 2 3.645/2006, rios termos dos editais de convocação,
bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA gê REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
'FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES ( 1 9 DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO) NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 19 LEGISLATURA, EM 19/12/2006
Às 17h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, José
Henrique, Sebastião Helvécio e Gustavo Valadares (substituindo este
ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PFL),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a
Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Ivair Nogueira e Marlos Fernandes,
membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes (
1 2 do art. 204 do Regimento Interno). Estão presentes, também, os
Deputados João Leite, Paulo Piau, Célio Moreira e Gustavo Corrêa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. São
reabertos os trabalhos. A Deputada Ana Maria Resende se retira da

ri-LiL1
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reunião e o Deputado João Leite passa a substituir o Deputado Luiz
Humberto, por indicação do BPSP. Passa-se à 1 2 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.64412006,
com as Emendas n2s 23, 26, 31, 32, 40, 53, 59, 61, 64, 66, 68, 72, 73,
74 e 78, com as Emendas n 9s 92 a 103 e as subemendas que
receberam o n2 1 às Emendas n os 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 62, 63,
65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82 e 91, apresentadas; e pela
rejeição das Emendas n2s 1 a 3, 6 a 9, 11 a 15, 21, 22, 24, 25, 27 a
29, 33, 35 a 39, 41 a 52, 54 a 58, 83 a 86 e 88. Ficam prejudicadas,
com a aprovação das respectivas subemendas que receberam o n Q 1,
as Emendas n2s 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71,
75, 76, 77,80, 81, 82 e 91. Com a aprovação da Subemenda n 9 1 à
Emenda 

no 
70, fica prejudicada a Emenda n2 79; com a aprovação da

Submenda flQ 1 à Emenda n2 67, fica prejudicada a Emenda n 2 30;
com a aprovação da Subemenda n2 1 à Emenda n 71, fica
prejudicada a Emenda flQ 34; e com a aprovação da Subemenda n g 1
à Emenda n 2 91, fica prejudicada a Emenda n 9 87. As Emendas ns
10, 89 e 90 ficam prejudicadas, por já estarem atendidas no Plano
Plurianual de Ação Governamental. São apresentadas as Propostas
de Emenda ns 1, 2, 3 e 4, do Deputado Ivair Nogueira. Submetido a
votação é o parecer aprovado, salvo as propostas de emenda. O
relator se manifesta pela acatamento das propostas de emenda.
Submetidas a votação, são aprovadas as propostas de emenda
apresentadas, ficando assim, aprovada a nova redação do parecer. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva se retira da reunião. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Domingos Sávio, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n2 3.645/2006 com as
Emendas ns 30, 31, 32 a 34, 36, 37, 45, 46, 47, 57, 60 a 65, 75 a 77,
80 a 83, 86, 87, 89, 90 a 94, 96, 97 a 100, 101 a 105, 107 a 109, 110,
111, 138, 145, 149 a 153, 156, 157, 158 a 160, 161 a 164, 179 a 182,
183 a 185, 186, 187, 188 a 190, 191 a 193, 195,196, 197 a 199, 200 a
203, 205 a 219, 221, 222 a 225, 227, 229 a 231, 232 a 237, 258 a 263,
264, 282, 300, 302 a 305, 306 a 309, 310 a 313, 314 a 320, 321 a 323,
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324, 325 a 330, 339, 340, 341 a 353, 355 a 366, 368, 369 a 371, 372 a
374, 375 a 397, 398 a 400, 401, 402, 403 a 406, 408 a 418, 420, 421,
422 a 426, 427, 428, 429 a 432, 433 a 436, 437, 438 a 441, 449, 450,
451 a 459, 460 a 462, 472 a 474, 475, 476, 477 a 480, 481 a 484, 485
a 489, 490 a 493, 494 a 499, 503 a 510, 511 a 516, 517 a 519, 521,
522 a 525, 707 a 709, 725, 726, 728 a 730, 731 a 733, 734, 735, 759 a
765, 766 a 768, 769, 770, 790 a 794, 831 a 836, 837, 838, 841 a 845,
878 a 880, 881 a 883, 886, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 901, 903,
904, apresentadas por parlamentares; com as Emendas n os 906 a 993
e as subemendas que receberam o n 2 1 às Emendas n2s 28, 106, 114,
115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885, 888,
889, 890, 892, 893, 899 e 902, apresentadas no parecer; e pela
rejeição das Emendas ns 1 a 27, 29, 35, 38 a 44, 48 a 54, 58, 59, 66
a 74, 78 ,79, 84, 85, 95, 112, 113, 116 a 137, 139 a 144, 146, 148,
154, 155, 165 a 178, 204, 220, 226, 238 a 257, 265, 267 a 281, 283 a
299, 301, 331 a 338, 407, 442 a 448, 463 a 471, 500 a 502, 526 a 706,
710 a 724, 727, 736 a 758, 771 a 789, 795 a 830, 846 a 871, 873 a
877, 896, 897 e 905. Com a aprovação das respectivas subemendas
que receberam o n Q 1, ficam prejudicadas as Emendas ns 28, 106,
114, 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885,
888, 889, 890, 892, 893, 899 e 902. Com a aprovação da Emenda flQ

30, fica prejudicada a Emenda n 2 872. As Emendas n9s 55, 56 e 88
são retiradas pelos respectivos autores. São apresentadas as
Propostas de Emenda ns 1, 2, 3 e 4, do Deputado lvair Nogueira, e 5,
da Deputada Elisa Costa. Submetido a votação, é o parecer aprovado,
salvo as propostas de emenda. O relator se manifesta pelo
acatamento das propostas de emenda, que, submetidas a votação,
são aprovadas, ficando assim, aprovada a nova redação do parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -

Elisa Costa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - José
Henrique - Sebastião Helvécio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.886/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.886/2004, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar
ao Município de Itajubá o imóvel que menciona, foi aprovado no 21
turno, na forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.886/2004
Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município

de Itajubá o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a

doar ao Município de Itajubá terreno com área de 21,1699ha (vinte e
um vírgula mil seiscentos e noventa e nove hectares), onde funciona o
horto florestal daquele Município, instituído pelo art. 3 0 da Lei n°
11.731, de 30 de dezembro de 1994.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento de horto florestal.

Art. 2°-O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do IEF
se não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.911/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.911/2004, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que acrescenta artigo à Lei n° 13.949, de 11 de julho de 2001, que
estabelece o padrão de identidade e as características do processo de
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elaboração da cachaça de Minas e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n% 1 e 2 ao vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.911/2004
Declara Patrimônio Cultural de Minas Gerais o processo tradicional

de fabricação, em alambique, da Cachaça de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado Patrimônio Cultural de Minas Gerais o

processo tradicional de fabricação, em alambique, da Cachaça de
Minas, produzida segundo o disposto na Lei n°13.949, de 11 de julho
de 2001.

Art. 2 0 - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos
definidos no Decreto n°42.505, de 15 de abril de 2002.

Art. 3 0 — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente: Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°86/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 86/2006, de autoria do

Governador do Estado, que altera a Lei n°5.301, de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno,
com as Emendas n°s 1 a 9 ao vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°86/2006

rÀ
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Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A ementa da Lei n°5.301, de 16 de outubro de 1969, passa

a ser: "Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.".
Art. 2°- Os arts. 10, 201 501 6 0, 7°e o parágrafo único do art. 12 da

Lei n°5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ° - Os direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos

militares do Estado regem-se por este Estatuto, nos termos do art. 39
da Constituição do Estado.

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

Art. 5° - 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 previstos no § 1 0 d art. 13 desta lei,
observados os seguintes requisitos:

- ser brasileiro;
II - possuir idoneidade moral;
III - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
IV - ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para

os oficiais do Quadro de Saúde, cuja idade máxima será de 35 anos;
V - possuir ensino médio completo ou equivalente;
VI - ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros),

exceto para oficiais do Quadro de Saúde;
VII - ter aptidão física;
VIII - ser aprovado em avaliação psicológica;
IX - ter sanidade física e mental;
X - não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes,

tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o
exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar.

§ 1 ° - Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato
deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais
fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá
estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado
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criminalmente por crime doloso.
§ 2 0 - A aptidão física prevista no inciso VII será comprovada

perante comissão de avaliadores, por meio do teste de capacitação
física.

§ 3 0 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.

§ 4 0 - A avaliação psicológica prevista no inciso VIII será realizada
por Oficial psicólogo ou comissão de oficiais psicólogos dos quadros
da instituição militar ou por psicólogos contratados e terá como base
as exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado,
compreendendo, no mínimo:

- teste de personalidade;
II - teste de inteligência;
III - dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica.
§ 5 0 - Do resultado da avaliação psicológica cabe recurso à junta

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

§ 6 0 - A junta examinadora a que se refere o § 5 0 não poderá ser
integrada por psicólogo que participou da avaliação prevista no § 40.

§ 7 0 - Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a
responsabilidade da seção de psicologia.

§ 8 0 - O requisito de sanidade física e mental previsto no inciso IX
será comprovado por meio de exames médicos, odontológicos e
complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão
de avaliadores.

§ 9 0 - Para o preenchimento de cargos no Quadro de Oficiais, o
requisito previsto no inciso IV não será exigido dos militares de ambas
as instituições, desde que possuam, no máximo, vinte anos de efetivo
serviço, a ser comprovado até a data da matrícula.

§ 10 - Para o preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais
Complementares e de Oficiais Especialistas, os militares, para

1 -
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ingressarem no Curso de Habilitação de Oficiais, deverão possuir, no
máximo, vinte e quatro anos de eletivo serviço, a ser comprovado até
a data da matrícula.

§ 11 - A existência de tatuagem visível incompatível com o exercício
da atividade militar, prevista no inciso X, será comprovada por Oficial
médico ou comissão de oficiais médicos dos quadros da instituição
militar ou por médicos contratados, em laudo devidamente
fundamentado.

§ 12 - Comprovada a existência de tatuagem visível incompatível
com a atividade militar, na forma do § 11, caberá recurso á junta
examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no
edital do concurso.

§ 13 - A junta examinadora a que se refere o § 12 não poderá ser
integrada por médico que tenha participado da comprovação prevista
no § 11

Art. 6 0 - Os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde
devem possuir graduação em nível superior em área compatível com
a função a ser exercida e os candidatos aos cargos dos Quadros de
Oficiais Especialistas e de Praças Especialistas, formação em nível
técnico também compatível com a função a ser exercida.

Art. 7°- O militar será considerado estável após três anos de efetivo
serviço no cargo, mediante avaliação de desempenho individual.

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

concurso, de declaração de Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3°-
Sargento e a Cabo, prevalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem
de classificação obtida no concurso ou curso.".

Art. 3°- A alínea "b" do inciso 11 do art. 9 0 da Lei n°5.301, de 1969,
passa a ter a seguinte redação, ficando o inciso acrescido da seguinte
alínea "c" e o artigo do seguinte parágrafo único:

II -
b) Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais e

Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais;
c) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais dos demais anos;
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Parágrafo único - Para os fins deste artigo, o Cadete do último ano
do Curso de Formação de Oficiais tem precedência funcional em
relação ao Aluno do Curso de Habilitação de Oficiais.".

Art. 4°- O art. 13 da Lei n°5.301, de 1969, passa a vigorar com os
seguintes parágrafos:
'Artl3()

1 ° - Os Quadros serão organizados da seguinte forma:
- Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (00-

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

Militar (QOS-PM/BM);
III - Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QP-

PMIBM);
IV - Praças Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de

Bombeiros Militar (QPE-PM/BM).
§ 2° - O ingresso no Quadro previsto no inciso 1 do § 1° dar-se-á no

posto inicial da carreira, após a conclusão do Curso de Formação de
Oficiais e o cumprimento do período de estágio na graduação de
Aspirante-a-Oficial.

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

§ 4 1 - O ingresso nos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1
dar-se-á na graduação de Soldado de 2 1 Classe, mediante realização
do Curso Técnico de Segurança Pública - CTSP - ou equivalente.

§ 50 Ficam instituídos os Quadros de Oficiais Complementares da
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOC-PM/BM) e de
Oficiais Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar (QOE-PM/BM).

§ 6°- Os Quadros previstos no § 5 0 serão preenchidos por militares
pertencentes aos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1 °,
respectivamente, mediante aprovação no Curso de Habilitação de
Oficiais - CHO.

§ 7 0 - Os militares apovados no CHO a que se refere o § 61
ingressarão no posto de 2°-Tenente e poderão ser promovidos, na
ativa, até o posto de Capitão.

rs
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§ 8° - Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes e os 1 -
Sargentos que tenham, no mínimo, quinze anos e, no máximo, vinte e
quatro anos de efetivo serviço na instituição militar até a data da
matrícula.

§ 9 1 - Os 2-Sargentos possuidores do Curso de Atualização em
Segurança Pública - Casp - ou equivalente no Corpo de Bombeiros
Militar poderão concorrer ao CHO desde que, além do requisito
previsto no § 8 0, possuam seis anos de efetivo serviço na graduação.

§ 10 - O número de vagas para o CHO do QOC e do QOE será
definido pelo Comandante-Geral da instituição militar.

§ 11 - O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no
almanaque no posto de 2 1-Tenente, segundo a ordem de classificação
geral no curso, obtida por merecimento intelectual.

§ 12 - O aluno do CHO reprovado, desligado ou com impedimento à
promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando
esse tempo para fins do art. 183 e dos § 1 °e 2 1 do art. 187 desta lei.

§ 13 - Os militares pertencentes ao QOS-PM/BM, ao QOE-PM/BM e
ao QPE-PM/BM poderão ser aproveitados na atividade-fim das
instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou
extraordinárias.".

Art. 5°-Os arts. 183, 184, 186, 187, 191, 203, 209, 213 e 214 da Lei
n°5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

Parágrafo único - O ano-base dos:
- Oficiais do Quadro previsto no inciso 1 do § l°do art. 13 será o

ano de declaração de Aspirante-a-Oficial;
II - Oficiais do Quadro previsto no inciso lido § 1 0 do art. 13 será o

segundo ano após o da nomeação para o posto de 2°-Tenente;
III - Oficiais dos demais Quadros será o ano da promoção a 2°-

Tenente.
Art. 184 - As promoções serão feitas anualmente no dia 25 de

dezembro.
§ 1 ° - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do

00-PM/BM e QOS-PM/BM será realizada da seguinte forma:
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- ao posto de Tenente-Coronel, sucessivamente, a partir do décimo
nono ano a contar do ano-base, 1/5 (um quinto) dos Majores
existentes na turma;

II - ao posto de Major, no:
a) décimo quinto ano após o ano-base, 113 (um terço) dos Capitães

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

existentes na turma;
c) décimo sétimo ano após o ano-base, 115 (um quinto) dos Capitães

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

existentes na turma;
e) décimo nono ano após o ano-base, 113 (um terço) dos Capitães

existentes na turma;
f) vigésimo ano após o ano-base, 112 (um meio) dos Capitães

existentes na turma;
III - ao posto de Capitão, no:
a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1 <"-Tenentes

existentes na turma;
b) décimo ano após o ano-base, 112 (um meio) dos 1 -Tenentes

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

existentes na turma;
b) quarto ano após o ano-base, 112 (um meio) dos 2-Tenentes

existentes na turma;
V - ao posto de 2°-Tenente, de acordo com a ordem de classificação

intelectual, observada a nota final de classificação no:
a) Curso de Formação de Oficiais;
b) concurso público para o ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde.
§ 2°- A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do

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

contar do ano-base, 115 (um quinto) dos 1 -Tenentes existentes na
turma;

II - ao posto de 1 °-Tenente, no:

rsLaI



2293

a) terceiro ano após
existentes na turma;

b) quarto ano após
existentes na turma;

c) quinto ano após
existentes na turma;

o ano-base, 1/3 (um terço) dos 2-Tenentes

ano-base, 1/4 (um quarto) dos 2-Tenentes

ano-base, 1/4 (um quarto) dos 2-Tenentes

d) sexto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 21-Tenentes
existentes na turma;

e) sétimo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2-Tenentes
existentes na turma.

§ 3° Os Oficiais serão promovidos por antigüidade, no QO-PM/BM
e QOS-PM/BM, da seguinte forma:

- ao posto de Major, no vigésimo primeiro ano após o ano-base, os
Capitães remanescentes da turma;

II - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base,
os 1 -Tenentes remanescentes da turma;

III - ao posto de 1 °-Tenente, no quinto ano após o ano-base, os 2-
Tenentes remanescentes da turma.
§ 4 0 - Os 2&Tenentes do QOC-PM/BM e QOE-PM/BM

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

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

§ 6 0 - As promoções por necessidade do serviço, por ato de bravura
e "post-mortem" poderão ser feitas tora da data prevista no "caput",
aplicando-se aos Oficiais o previsto no art. 217 desta lei.

§ 7 0 - Na hipótese de haver necessidade, o Alto-Comando, órgão
colegiado composto por Oficiais do último posto da ativa, poderá
alterar o período e as frações previstas neste artigo, com vistas à
adequação do efetivo existente ao previsto em lei.

§ 8 0 - Para a 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.
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Art. 186 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
- idoneidade moral;

II - aptidão física;
III - interstício no posto;
IV - comportamento disciplinar satisfatório;
V - aprovação no exame de aptidão profissional;
VI - avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - possuir os seguintes cursos, realizados em instituição militar

estadual ou em outra corporação militar, mediante convênio ou
autorização:

a) Curso de Formação de Oficiais - CFO -, para promoção ao posto
de 2°-Tenente do QO-PM/BM;

b) Curso de Especialização em Segurança Pública - Cesp - ou
equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para promoção ao posto
de Major do OO-PM/BM;

c) Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança
Pública - Cegesp - ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para
promoção ao posto de Coronel do QO-PM/BM.

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

§ 2 0 - O Oficial punido em decorrência de sua submissão a processo
administrativo disciplinar de natureza demissionária pela prática de ato
que afete a honra pessoal ou o decoro da classe será considerado
possuidor do requisito de idoneidade moral dois anos após o término
do cumprimento da sanção disciplinar.

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

§ 4 0 - Interstício é o período mínimo, contado dia-a-dia, em que o
Oficial deverá permanecer no posto para que possa ser cogitado para
a promoção pelos critérios de merecimento ou de antigüidade, assim
compreendido:

- 2°-Tenente: dois anos;
li - 1 °-Tenente: quatro anos;
III - Capitão: quatro anos;
IV - Major: dois anos;
V - Tenente-Coronel: um ano.
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§ 5' O interstício do Aspirante-a-Oficial será de seis meses, findo o
qual será promovido ao posto de 2°-Tenente, independentemente da
data prevista no "caput" do art. 184 desta lei.

§ 6° - Não preencherá o requisito comportamento disciplinar
satisfatório o Oficial classificado no conceito 'C" ou "B", com
pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos.

§ 7° - O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 1 -
Tenentes, independentemente do Quadro, versará sobre matéria de
interesse das instituições militares estaduais e será definido por ato do
respectivo Comandante-Geral.

§ 8 0 - O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a
ordem de classificação por antigüidade.

§ 9 0 - O Comandante-Geral definirá os requisitos para acesso aos
cursos internos da respectiva instituição militar estadual.

AI. 187 - Não é computado, para fins de promoção, o tempo de:
- licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, extravio e deserção;
III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos

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

por antigüidade.
§ 1 ° - 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.

§ 2 1 - Para fins de arredondamento, considerar-se-á o período
superior a cento e oitenta e dois dias igual a um ano.

Art. 191 - Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta
Central de Saúde, de atividade incluída no conjunto de serviços de
natureza policial ou bombeiro-militar e que mantenham capacidade
laborativa residual serão asseguradas condições especiais para
treinamentos ou cursos, para fins de promoção dentro do respectivo
quadro.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
discentes de cursos de formação ou de habilitação para provimento
inicial no respectivo quadro.

Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora
incluído no quadro de acesso, o Oficial que:

- estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da
justiça;

II - estiver em deserção, extravio ou ausência;
III - for submetido a processo administrativo de caráter demissionário

ou exoneratório;
IV - estiver em licença para tratar de interesse particular, sem

vencimento;
V - estiver no exercício de cargo público civil temporário, salvo para

promoção por antigüidade;
VI - for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos

casos previstos em lei;
VII - estiver em caso de interdição judicial;
VIII - for cedido a entidade associativa de militares, salvo para

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

desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena;
b)nos Títulos 1 e II, nos Capítulos II e III do Título 111 e nos Títulos IV,

V, VII e VIII do Livro 1 da Parte Especial do Código Penal Militar;
c) no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar;
d) no Capítulo 1 do Título 1 e nos Títulos II, VI e Xl da Parte Especial

do Código Penal;
e) na Lei de Segurança Nacional.
§ 1 ° - O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado

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

§ 2° - O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e
IX concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso,
sendo promovido se for declarado sem culpa ou absolvido por
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sentença transitada em julgado, que produzirá efeitos retroativos.
§ 3 0 Não ocorrerá a retroação prevista no § 1°, salvo na promoção

pelo critério de antigüidade, quando a declaração de ausência de
culpa ou a absolvição ocorrer por inexistência de prova suficiente para
a aplicação de sanção ou para condenação ou por prescrição.

§ 4°- As restrições do inciso IX não se aplicam a Oficial, nos crimes
dolosos contra a pessoa, quando decorrentes de ação militar legítima,
verificada em inquérito regular.

(...)
Art. 209 - Aplica-se às promoções de praças por merecimento e por

antigüidade o previsto nos incisos Ia VI do "caput" e nos § 2 01 3°e 60
do art. 186, bem como nos arts. 187, 194, 198 e 203 desta lei.

§ 1° - O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 3-
Sargentos e 1 &Sargentos, independentemente do Quadro, versará
sobre matéria de interesse das instituições militares estaduais e será
definido por ato do respectivo Comandante-Geral.

§ 2 0 - O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a
ordem de classificação por antigüidade.

§ 3 0 - Para promoção a 1 °-Sargento é exigido o Curso de
Atualização em Segurança Pública - Casp.

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

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

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

nono ano a contar do ano-base, 1/5 (um quinto) dos 1 -Sargentos
existentes na turma;

II - à graduação de 1 '-Sargento, no:
a) décimo terceiro ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 2-

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

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

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

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

f) décimo oitavo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2-
Sargentos existentes na turma.

iii - à graduação de 2°-Sargento, no:
a) quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 3'-Sargentos

existentes na turma;
b) sexto ano após o ano-base, 112 (um meio) dos 3-Sargentos

existentes na turma.
§ 3°-As praças serão promovidas por antigüidade:

- à graduação de 1 °-Sargento, no décimo nono ano após o ano-
base, os 2-Sargentos remanescentes da turma:

ii - à graduação de 2°-Sargento, no sétimo ano após o ano-base, os
3 0s-Sargentos remanescentes da turma.

§ 4 0 - Na apuração do número de promoções previsto neste artigo,
será feito o arredondamento para o número inteiro posterior, sempre
que houver fracionamento.

§ 5 0 - Na hipótese de haver necessidade, o Alto-Comando, órgão
colegiado composto por Oficiais do último posto da ativa, poderá
alterar o período e as frações previstas neste artigo, com vistas à
adequação do efetivo existente ao previsto em lei.

§ 6 1 - Para definição da quantidade de militares existentes nas
turmas, serão computadas apenas as praças que preencherem os
requisitos para promoção e não se encontrarem impedidas, nos
termos desta lei.

Art. 214- A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de
1 Classe e ao Cabo que tiverem, no mínimo, dez anos de efetivo
serviço na mesma graduação, observado o previsto nos incisos 1, II e
IV do "caput" do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos 1, II, III,
IV, V, VI, VII e IX do "caput" e nos parágrafos do art. 203 desta lei.

§ 1 ° - Poderão ter acesso ao Curso de Formação de Sargentos os
Cabos e Soldados de 1 Classe que se candidatarem e forem
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aprovados em processo seletivo interno nas instituições militares
estaduais, bem como os Cabos alcançados pela promoção por tempo
de serviço.

§ 2 0 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
independe de curso de formação especifico.

§ 3 0 - Os Cabos, para promoção por tempo de serviço, serão
convocados para o curso de formação específico, observada a
antigüidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a
necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção
condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito a retroação.

§ 4° - O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório ou desistir
do curso após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser
convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro.

§ 5° - O Soldado de 1 Classe ou o Cabo colocado à disposição de
entidade associativa de militares, enquanto permanecer nesta
situação, terá o seu tempo de serviço computado para os fins
previstos no "caput" deste artigo.".

Art. 6 0 - O art. 195 da Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescido do
seguinte § 40, passando o seu § 3°a vigorar com a seguinte redação:

"Art.195-( ...)
§ 3°- No quadro de acesso por merecimento, os oficiais, até oposto

de Major, serão agrupados segundo os respectivos postos e quadros
e relacionados conforme a ordem decrescente de pontos apurados
através das fichas de promoção, os quais deverão constar
expressamente de publicação em boletim da Polícia Militar.

§ 4 0 - Os Tenentes-Coronéis, incluídos pela Comissão de Promoção
de Oficiais, figurarão no quadro de acesso em ordem alfabética.".

Art. 7 0 - O "caput" e o § 2 0 do art. 200 da Lei n° 5.301, de 1969,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 200 - A Comissão de Promoção de Oficiais - CPO - será
constituída por Coronéis do 00-PM/BM da ativa, tendo como
membros natos o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o
Chefe do Gabinete Militar do Governador.

§ 2 0 - O número de membros efetivos e suplentes da CPO será
definido em decreto.".
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Art. 8 0 - O "caput" e o § 3 0 do art. 207 da Lei n°5.301, 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.

§ 3 1 - A promoção à graduação de 3 0-Sargento será realizada de
acordo com a ordem de classificação intelectual, obtida ao final do
Curso de Formação de Sargentos.".

§ 4 0 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroagem,
para todos os fins de direito, à data em que o militar completou dez
anos de efetivo serviço.".

Art. 9°-Os incisos do "caput" do art. 210 da Lei n°5.301, de 1969,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.210-( ...)
- cinco anos na graduação de 3°-Sargento;

li - seis anos na graduação de 2°-Sargento;
III - quatro anos na graduação de 1 °-Sargento.".
Art. 10 - A Lei n°5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts.

240-A e 240-B:
"Art. 240-A - O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao

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.

AI. 240-B - Nos casos em que couber a exoneração, o militar será
submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas
as garantias constitucionais.".

Art. 11 - Para os fins desta lei, são equivalentes os seguintes cursos:
- o Curso de Gestão Estratégica de Segurança Pública - Cegesp -'

ao Curso Superior de Policia - CSP;
II - o Curso de Especialização em Segurança Pública - Cesp -' ao

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO;
III - o Curso de Atualização em Segurança Pública - Casp -' ao

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS.
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Art. 12 - Os Oficiais pertencentes ao Quadro de Administração na
data da publicação desta lei passam a integrar o Quadro de Oficiais
Complementares e os Oficiais pertencentes ao Quadro de Capelães
na data da publicação desta lei o Quadro de Oficiais Especialistas,
com as mesmas atribuições.

Art. 13 - Para fins de transição, as Comissões de Promoção de
Oficiais e de Praças deverão adequar a quantidade de promoções em
cada turma à regra prevista nos arts. 183, 184 e 187 da Lei n°5.301,
de 1969, com a redação dada por esta lei, observando-se
sucessivamente o seguinte:

- determinar a quantidade de militares existentes na turma em
função do ano-base;

II - no caso do número de militares promovidos ser inferior ao
previsto pela aplicação da regra do art. 184 da Lei n°5.301, de 1969,
serão realizadas tantas promoções quantas forem necessárias para
complementar a quantidade estabelecida naquela regra;

III - no caso do número de militares promovidos ser superior ao
previsto pela aplicação da regra do art. 184 da Lei n°5.301, de 1969,
aplica-se esta regra aos remanescentes.

Art. 14 - Havendo necessidade e interesse da instituição militar
estadual, o cadete do Curso de Formação de Oficiais oriundo daquela
instituição, antes do seu desligamento do curso, poderá retornar ao
seu grau hierárquico anterior, não computando esse tempo para fins
do art. 183 e de promoção, nos termos do art. 187 da Lei n°5.301, de
1969, com a redação dada por esta lei.

Art. 15 - Para fins de transição, os prazos previstos no § 4 0 do art.
186 e no art. 210 da Lei n°5.301, de 1969, com a redação dada por
esta lei, poderão ser reduzidos até a metade, como forma de
adequação às regras de promoção instituídas por esta lei.

Art. 16 - Para fins de transição, haverá duas promoções no ano de
2007, ocorrendo a primeira antes da data prevista no "caput" do art.
184 da Lei n°5.301, de 1969, com a redação dada por esta lei.

Parágrafo único - A primeira promoção alcançará os militares que
preencherem os requisitos de promoção por merecimento e por
antigüidade previstos nos art. 184 e 213 da Lei n°5.301, de 1969, com
a redação dada por esta lei, não dará direito a retroação e
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considerará, para cômputo do tempo estabelecido na regra, o ano de
2006.
Art. 17 - O Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar tem

prerrogativas, vantagens e representação de Secretário Adjunto de
Estado.

Art. 18 - Para as praças do Corpo de Bombeiros Militar excluídas da
Polícia Militar que apresentaram requerimento a que se refere o inciso
1 do § l°do art. 12 da Emenda à Constituição n°39, de 2 de junho de
1999, relacionadas no Anexo do Decreto n°40.400, de 4 de junho de
1999, será considerado de efetivo serviço o período compreendido
entre a data de sua exclusão da Polícia Militar e a data de sua
inclusão no Corpo de Bombeiros Militar, para todos os efeitos,
inclusive transferência para a inatividade, disponibilidade e percepção
de gratificações e vantagens decorrentes da graduação.

Art. 19 - Ficam revogados:
- a alínea "d" do inciso 11 do art. 139, o inciso IV do art. 140, os aIs.

186, 189, 193, 196,0 § 2 1 do art. 197 e os arts. 206,211 e 212 da Lei
n°5.301, de 16 de outubro de 1969;

lI - O art. 6 0 da Lei n°9.089, de 13 de dezembro de 1985;
III - a Lei Complementar n 0 41, de 9 de janeiro de 1996.
AI. 20 - Esta lei complementar entra em vigor noventa dias após a

data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°93/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 93/2006, de autoria do

Governador do Estado, que altera a Lei Complementar n°83, de 28 de
janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-
Geral do Estado - AGE -, e dá outras providências, foi aprovado no
T:\doc\79\61 6779\61 6779#T:\modelos\Parecersegundo turno, na
forma do vencido no 1 ° turno, destacadôs e suprimidos, do inciso 1 do
art. 12,o § 1°e o § 4 0 do art. 2 0 da Lei Complementar n°71, de 2003.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Esta Comissão, ao dar a redação final ao inciso 1 do art. 12, que

revoga o "caput" e vários dispositivos do art. 2 0 da Lei Complementar
n°71, de 2003, optou por destacá-lo e dar nova redação ao art. 20da
lei em vigor, pois a alternativa da mera revogação apenas inutilizaria o
texto original e o tornaria incompreensível. Sabemos que este não foi
o objetivo do Plenário quando votou a proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°93/2006
Altera as Leis Complementares n°81, de 10 de agosto de 2004, que

institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
Executivo, e n° 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentada ao Capitulo II da Lei Complementar n°

81, de 10 de agosto de 2004, a seguinte Seção V-A, integrada pelos
arts. 30-A e 30-8:

'Seção V-A
Da Remoção
Art. 30-A - Remoção é o deslocamento do Procurador do Estado, a

pedido ou de ofício, dentro do mesmo quadro, com mudança de
Município.

§ 1 ° - A remoção de que trata este artigo dar-se-á:
- de ofício, por comprovada necessidade do serviço;

II - a pedido, a critério da administração, por meio de processo
seletivo promovido com base no critério da antigüidade, na hipótese
de o número de interessados ser superior ao número de vagas;

III - a pedido, para outro Município do Estado em que haja unidade
de execução da AGE, independentemente do interesse da
administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro de união
estável, nos termos do § 3 0 do art. 226 da Constituição Federal,
também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2° - Não constitui remoção a designação de Procurador do Estado
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para ter exercício nas unidades da AGE sediadas:
- no mesmo Município;

II - em Município da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH.

Art. 30-B - O Advogado-Geral do Estado poderá publicar resolução
para regulamentar o disposto no art. 30-A desta lei complementar.'.

Art. 2 0 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 81, de 2004, o
seguinte art. 22-A:

"Art. 22-A - Dispensar-se-á o cumprimento do prazo previsto no
inciso III do art. 19, para a promoção por merecimento, e a condição
prevista no § 2° do art. 21, para a promoção por antigüidade, se não
houver quem preencha tais requisitos ou se quem os preencher
recusar a promoção.".

Art. 3 0 - Fica acrescentado à Seção IV do Capítulo II da Lei
Complementar n°81, de 2004, o seguinte art. 26-A:

"Art. 26-A - O Procurador do Estado gozará férias individuais de
vinte e cinco dias úteis por ano.

§ 1 ° - Não poderá entrar em férias o Procurador do Estado com
processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.

§ 2 0 - As férias poderão ser gozadas em dois períodos, com duração
mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do serviço.

§ 3 0 - As férias acumuladas por conveniência do serviço serão
gozadas em etapas contínuas não superiores a sessenta dias.

§ 4 0 - Na hipótese de interrupção por conveniência do serviço, findo
o motivo da interrupção, as férias voltarão a fluir, normal e
imediatamente, pelo prazo necessário para completá-las, salvo se o
Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo do período
restante em outra data especificada.".

Art. 4 0 - Fica acrescentado à Seção 1 do Capítulo III da Lei
Complementar n°81, de 2004, o seguinte art. 34-A:

"Art. 34-A - O Advogado Autárquico gozará férias individuais de vinte
e cinco dias úteis por ano.

§ 1 ° - Não poderá entrar em gozo de férias o Advogado Autárquico
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.

§ 2 0 - As férias poderão ser gozadas em dois períodos, com duração
mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do serviço.
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§ 3 1 - As férias acumuladas por conveniência do serviço serão
gozadas em etapas contínuas não superiores a sessenta dias.

§ 4°- Na hipótese de interrupção por conveniência do serviço, findo
o motivo da interrupção, as férias voltarão a fluir, normal e
imediatamente, pelo prazo necessário para completá-las, salvo se o
Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo do período
restante em outra data especificada.".

Art. 50 A alínea 'b" do inciso IV do art. 2° da Lei Complementar nc
83, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2°-C..)
IV-( ...)
b) Subadvocacia-Geral do Contencioso, à qual se reportam as

Advocacias Regionais e as Procuradorias;".
Art. 6° - Fica acrescentado ao art. 7° da Lei Complementar n°83, de

2005, o seguinte § 2 0, passando o parágrafo único a vigorar como §
1 °:

§ 2° - Fica criada a Advocacia Regional do Estado em Contagem.".
Art. 7°- Ficam criadas as seguintes unidades, na estrutura da AGE:

- Diretoria de Planejamento e Orçamento, subordinada à
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

II - Diretoria de Processos e Mandados, subordinada ao Diretor-
Geral.

Art. 8 0 - Ficam criados, para lotação na Advocacia Regional do
Estado em Contagem, instituída nos termos do art. 6 0 desta lei
complementar:

- no Quadro Especial de cargos de provimento em comissão
constante no Anexo da Lei Complementar n°30, de 10 de agosto de
1993:

a) um cargo de Advogado Regional do Estado, código 0664;
b) um cargo de Advogado Regional Adjunto do Estado, código 0663;
II - no Quadro Especial de cargos de provimento em comissão

constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003:

a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
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o) dois cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
d) três cargos de Assistente Administrativo, Código EX-06, Símbolo

9/A.
Art. 9°- Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de provimento

em comissão constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003,
para lotação nas seguintes unidades da AGE:

- na 2a Procuradoria da Divida Ativa:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
II - na Subadvocacia-Geral do Contencioso:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A;
III - na Diretoria de Planejamento e Orçamento, um cargo de

Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
IV - na Diretoria de Processos e Mandados:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
V - na Consultoria Jurídica:
a) um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
b) três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A;
Art. 10 - O Poder Executivo identificará, em decreto, os cargos

criados por esta lei.
Art. 11 - Aplica-se ao ocupante de cargo de Procurador do Estado

nomeado até 16 de junho de 2004 o disposto no art. 31 da Lei
Complementar n°81, de 2004.

Art. 12- Ficam revogados o § 3 0 do art. 40 e o "caput" do art. 42 da
Lei Complementar n°35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 13 - O art. 2 0 da Lei Complementar n°71, de 30 de julho de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2 0 - Os sistemas e os critérios da avaliação de desempenho
individual de que trata esta lei complementar serão estabelecidos em
regulamento.

§ 1 ° - Será considerado insatisfatório o desempenho do servidor que
obtiver resultado inferior a 50% (cinqüenta por cento) da pontuação
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máxima na avaliação de desempenho.
§ 2 0 - O órgão ou entidade dará ao servidor conhecimento prévio

das normas e dos critérios a serem aplicados na avaliação de
desempenho.".

Art. 14 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei
Complementar n°71, de 30 de julho de 2003:

- os § 1°, 2 0 e 3°do art. 30;
II - os incisos 1 e V do art. 50;
III - o art. 9°.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.056/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.056/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de São Pedro dos Ferros, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do 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°3.056/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de São Pedro dos Ferros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Pedro dos Ferros imóvel com área de 3.000m 2 (três mil metros
quadrados), situado na Rua Silva Bastos, naquele Município,
registrado sob o n° 10.937, a tis. 51 do Livro 3-L, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
implantação de unidade administrativa municipal e ao funcionamento
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de unidade voltada para a prestação de serviços para a comunidade.
Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.340/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.340/2006, de autoria da Deputada Elbe

Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Janaúba o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.340/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Janaúba o imóvel

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

Janaúba imóvel com área de 413m 2 (quatrocentos e treze metros
quadrados), e benfeitorias, referente a parte do imóvel onde funciona
a Escola Estadual Maurício Augusto de Azevedo, situado na Praça do
Cristo Redentor, n° 88, Bairro Centro, naquele Município, com área
total de 12.000m2 (doze mil metros quadrados), registrado sob o n°
444, a fls. 172 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Janaúba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento do Projeto Shopping Popular.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da

14
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.368/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.36812006, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Albertina o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.368/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Albertina 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

Albertina imóvel com área de 403m 2 (quatrocentos e três metros
quadrados), situado na Rua José Francisco Conceição, s/n O, Centro,
naquele Município, registrado sob o n°9.966, a tis. 69 do Livro 3-P, no
Cartório de Registro de Imóveis de Jacutinga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de uma unidade de saúde.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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3.389/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.389/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de São Geraldo, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do 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°3.389/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

São Geraldo imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), localizado em Ribeirão Vermelho, naquele Município,
registrado sob o n° 19.208, a f Is. 76 do Livro 3-X, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.579/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.579/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim
o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.579/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim o imóvel

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

Bonfim imóvel com área de 11 .000m 2 (onze mil metros quadrados),
situado naquele Município, no lugar denominado Povoado de Ramos,
registrado sob o n° 10.946, a tis. 281 do Livro 3-k, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bonfim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput' destina-se a
ações de desenvolvimento cultural e educacional.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.688/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.688/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública o Conselho Central de Viçosa da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.688/2006
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Declara de utilidade pública o Conselho Central de Viçosa da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Viçosa.

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

Viçosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Viçosa.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.729/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.729/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Miguel do Anta o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.729/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do

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

São Miguel do Anta imóvel com área de 2.000m 2 (dois mil metros
quadrados), situado no lugar denominado Muqueca, na Fazenda
Monte Carmelo, naquele Município, registrado sob o n° R-30.508, no
Livro 3-AS, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de um centro comunitário para a
realização de eventos socioculturais e educativos.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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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. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2006

ATA
ATA DA 5â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM
12/7/2006

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos relacionados
aos trabalhos da Comissão. Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, em que solicitam sejam
suspensos os trabalhos da Comissão no período de 13/7/2006 a
11812006. 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.

Juiz de Fora, 7 de agosto de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - Biel Rocha - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 14? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4Q SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 24/8/2006
Às lOhlSmin, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Rio

Pardo de Minas o Deputado Padre João, membro da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério Correia.
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 os problemas oriundos da reconversão
agroextrativista da monocultura de eucalipto na comunidade de
Vereda Funda, no Município de Rio Pardo de Minas. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Marrison Maurício
Mendes , Procurador de Justiça em Janaúba e Rio Pardo de Minas;
Ali Ayoub, Promotor de Justiça em Porteirinha e Manga; Luiz Antônio
Chaves, Diretor-Geral do Iter; Geraldo Cantídio, Secretário de
Governo da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas; Geraldo
Sampaio de Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo de
Minas; Marcos Mendes Ferreira, Delegado de Polícia de Rio Pardo de
Minas; Ascendino Romualdo dos Reis, Diretor da Gerdau em Minas
Gerais; José Maria Ferreira dos Santos e Eliseu José de Oliveira,
respectivamente Presidente e Diretor do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Rio Pardo de Minas, 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 das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 32
Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A seguir, a Presidência recebe
requerimentos de autoria dos Deputados Rogério Correia e Padre
João, em que pleiteiam seja solicitado ao Instituto Estadual de
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Florestas - EF -, a realização de estudo técnico de viabilidade da
manutenção da monocultura do eucalipto na região do Alto Rio Pardo,
considerada a fragilidade ambiental das áreas; ao Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, relatório sobre a quantidade e
a situação das terras devolutas do Estado; seja oferecida denúncia
contra a oficiala do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de
Taiobeiras, Sra. Maria Anely de Oliveira e Lucas, acusada nesta
reunião por forçar agricultores do Município de Indaiabira a abrir mão
da posse de suas terras em favor da empresa Italmagnésio; seja
solicitado ao Ministério Público Estadual a nomeação de mais um
Promotor titular para o Município de Rio Pardo de Minas e à
Defensoria Pública, a nomeação de um Defensor Público para o
mesmo Município; sejam enviadas cópias das notas taquigráficas
desta reunião ao Ouvidor Agrário do Incra, à Secretaria de Estado
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária e ao Promotor de
Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos
Agrários; ao IEF, para que reforce a fiscalização referente ao
cumprimento da legislação ambiental nas áreas de monocultura de
eucalipto e na produção irregular de carvão vegetal na região do Alto
Rio Pardo, em função das denúncias feitas por agricultores da região
por ocasião desta audiência; e em que solicitam seja realizada
audiência pública desta comissão com o objetivo de aprofundar a
discussão e buscar soluções para os conflitos agrários entre os
agricultores e empresas de reflorestamento nos Municípios de Rio
Pardo de Minas, Indaiabira, Taiobeiras e Vargem Grande. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Padre João, Presidente - Manos Fernandes - Paulo Piau.
ATA DA 21 0 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 115 ê LEGISLATURA, EM 22/1112006
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marias Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Manos Fernandes, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios &s
681 e 684/2006, do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG,
publicados no "Diário do Legislativo" de 19 e 26/10/2006,
respectivamente; e 147/2006, de Dom Mauro Morelli, Presidente do
Consea-MG, publicado no "Diário do Legislativo" de 17/11/2006.
Passa-se à Y Fase da 2 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 Doutor Viana, em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão para que a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e demais entidades do setor agropecuário
no Estado possam prestar informações sobre as realizações e
investimentos no setor nos últimos anos, com apresentação de
relatório de gestão do período 2003 a 2006; e Padre João, em que
solicita audiência pública para debater a Proposta de Emenda à
Constituição n2 75/2004, que acrescenta parágrafo ao art. 247 da
Constituição do Estado, que dispõe sobre legitimação de terra
devoluta rural, e o Projeto de Lei n 2 3.74112006, que dispõe sobre a
concessão de terras públicas e devolutas rurais. 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 novembro de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Marlos Fernandes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.562/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.562/2005, de autoria do Deputado Carlos
Comes, que institui a coleta seletiva de lixo reciclado nas escolas das
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redes pública e particular do Estado, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.562/2005
Acrescenta dispositivos à Lei n o 13.766, de 30 de novembro de

2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à
coleta de lixo, e à Lei n° 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que
regulamenta o inciso 1 do § 1 ° do art. 214 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica acrescentado à Lei n° 13.766, de 30 de novembro de

2000, o seguinte art. 40-A:
"Art. 4°-A - Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e

indireta do Estado instituirão coleta seletiva de lixo, de acordo com o
disposto nesta lei, na hipótese de inexistência de legislação municipal
pertinente, obedecidas as seguintes diretrizes:

- as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, tais como
papel, papelão, plástico, metal e vidro, integrarão iniciativas voltadas
para a educação ambiental;

II - os recipientes para coleta de resíduos recicláveis serão dispostos
em local de fácil acesso e identificados por meio de cores
padronizadas para cada tipo de material, conforme parâmetros
definidos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -;

III - o material coletado poderá ser doado para associações e
cooperativas de catadores de lixo e, na falta destas, para instituições
congêneres.

Parágrafo único - Mediante procedimento licitatório, poderão ser
feitas parcerias com empresas e instituições da iniciativa privada para
receber em doação os recipientes a que se refere o inciso II do "caput"
deste artigo, permitida a cessão à instituição doadora, nos termos do
contrato de parceria, de até um oitavo da área dos recipientes, pelo
período máximo de seis meses, para veiculação de propaganda.".

Art. 2 1 - Fica acrescentado à Lei n° 15,441, de 11 de janeiro de
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2005, o seguinte art. 62-A:
Art. 6°-A - As atividades de educação ambiental na rede pública de

ensino incluirão, sob orientação do colegiado escolar, a implantação
de sistema de recolhimento seletivo de resíduos recicláveis.

§ 1 ° - Na implantação do sistema de que trata o "caput", serão
dispostos, em local de fácil acesso, recipientes para coleta de
resíduos recicláveis, identificados por meio de cores padronizadas
para cada tipo de material, conforme parâmetros definidos pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

§ 2 0 - Mediante procedimento licitatório, poderão ser feitas parcerias
com empresas e instituições da iniciativa privada para receber em
doação os recipientes a que se refere o § 1 ', permitida a cessão à
instituição doadora, nos termos do contrato de parceria, de até um
oitavo da área dos recipientes, pelo período máximo de seis meses,
para veiculação de propaganda.

§ 3 0 - O estabelecimento de ensino, a critério do colegiado escolar,
poderá:

- comercializar o material coletado, revertendo o lucro da venda em
benefício da caixa escolar;

II - doar o material coletado a associações ou cooperativas de
catadores de lixo e, na falta destas, para instituições congêneres.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões ! 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
2.661/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.661/2005, de autoria do Deputado Daimo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador José Bento o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°2.661/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador José

Bento 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

Senador José Bento imóvel com área de 360m' (trezentos e sessenta
metros quadrados), e benfeitorias, situado na Rua Nossa Senhora das
Graças, naquele Município, registrado sob o n° 12.632, a lis. 1 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso
Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento de unidade de saúde.

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

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.406/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.406/2006, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Silveirânia o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.406/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Silveirânia imóvel com área de 10.217m 2 (dez mil duzentos e
dezessete metros quadrados), situado à margem direita da estrada
que liga Rio Pomba a Silveirânia, neste Município, registrado sob n°
9.194, a lis. 50v do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
programa municipal de hortas comunitárias.

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

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.730/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.73012006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o
imóvel que especifica, situado no Município de Uberaba, foi aprovado
no 2°turno, na forma do vencido no 1 'turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.730/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que

especifica, situado no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel com

área de 874,42m 2 (oitocentos e setenta e quatro vírgula quarenta e
dois metros quadrados), situado no Bairro Fabrício, no Município de
Uberaba, a ser desmembrado, conforme descrição constante no
Anexo desta lei, de área maior, com 1.900,067m2 (mil novecentos
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vírgula zero sessenta e sete metros quadrados), registrada sob o n°
11.700, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Uberaba, pelo imóvel de propriedade da União, com a
área de 10.256,21M 2 (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte
e um metros quadrados), situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, constituído pelos lotes 1 a 27 da Quadra 19, registrado sob
o n°45.403, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Uberaba.

Art. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei serão permutados sem
torna às partes.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.

Anexo
(a que se refere o art. 1 °da Lei n°, de)

Um terreno com 24,80m (vinte e quatro vírgula oitenta metros) de
frente, voltado para a Rua Treze de Maio, tendo as seguintes
confrontações: pelo lado direito, com terreno do propriedade do
Estado, em linha quebrada, com segmentos de 5,50m (cinco vírgula
cinqüenta metros), 5,48m (cinco vírgula quarenta e oito metros),
20,50m (vinte vírgula cinqüenta metros) e 5m (cinco metros),
perfazendo um extensão total de 36,48m (trinta e seis vírgula quarenta
e oito metros); pelos fundos, com terrenos de Nelita Sinibalde e
Eugênio Rodrigues Borges, numa extensão de 30,27m (trinta vírgula
vinte e sete metros), e pelo lado esquerdo, fechando o perímetro, com
terrenos do Município de Uberaba, numa extensão de 39,23m (trinta e
nove vírgula vinte e três metros), perfazendo a área total de 874,42m2
(oitocentos e setenta e quatro vírgula quarenta e dois metros
quadrados).	 -

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N9

3.778/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n2 3.778/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a criação de empresa subsidiária da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG, foi aprovado no 20
turno, com a Emenda n°1 ao vencido no 1 °turno.
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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 § l Q 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 3.778/2006
Autoriza a criação de empresa subsidiária da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com a
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos
hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas.

Art. 2 0 - A empresa subsidiária de que trata esta lei implantará suas
atividades, inicialmente, nos Municípios de Araxá, Cambuquira,
Caxambu e Lambari. para, posteriormente, estender sua atuação a
outras localidades.

Art. 3 0 - A exploração econômica dos recursos hidrominerais pela
subsidiária de que trata esta lei fica condicionada à realização de
investimentos em:

- saneamento, recuperação e preservação ambiental permanente
das fontes exploradas e das respectivas áreas de recarga;

II - monitoramento qualitativo e quantitativo sistemático das águas
minerais das fontes exploradas.

Art. 4 0 - O lucro líquido da subsidiária de que trata esta lei será
aplicado em saneamento, preferencialmente nos Municípios de sua
área de abrangência.

Art. 5°- E permitida a cessão de empregados da Copasa-MG para a
subsidiária de que trata esta lei, assegurados os direitos previstos na
legislação trabalhista e nos acordos coletivos de trabalho.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 682 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 20/12/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata - 22 Parte
(Ordem do Dia): 1? Fase: Discussão e Votação de Indicações:
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Professor
José Eustáquio Machado Coelho para o cargo de Conselheiro do
Conselho Estadual de Educação; encerramento da discussão;
discursos do Deputado Carlos Pimenta, das Deputadas Jô Moraes e
Elisa Costa e do Deputado Rogério Correia; votação secreta;
aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da
Professora Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para o cargo de
Conselheira do Conselho Estadual de Educação; aprovação -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do
Projeto de Lei Complementar n 2 8612006 e dos Projetos de Lei ns
1.88612004, 2.562 e 2.661/2005, 3.056, 3.340, 3.368, 3.389, 3.579,
3.729, 3.730 e 3.778/2006; aprovação - 21 Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Andrade;
aprovação - Votação, em 2 turno, do Projeto de Lei n Q 2.919/2006;
aprovação na forma do vencido em 1 2 turno - Votação, em 2 2 turno, do
Projeto de Lei n 2.953/2006; requerimento do Deputado Gil Pereira;
aprovação; discursos dos Deputados Padre João e Carlos Pimenta,
da Deputada Elisa Costa e do Deputado Laudelino Augusto; votação
do Substitutivo n 2 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n2 1 -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 9 3.73412006; discurso
do Deputado Laudelino Augusto; encerramento da discussão; votação
do projeto; aprovação - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2
2.59512005; aprovação com a Emenda n°1 - Discussão, em 2 Q turno,
do Projeto de Lei n2 3.796/2006; aprovação - Discussão, em 2 2 turno,
do Projeto de Lei n2 651/2003; apresentação das Emendas n 2s 4 a 7;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 12 turno; votação das Emendas
n2s 1 a 3; rejeição; votação da Emenda n 2 4; aprovação; votação da
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Emenda n2 5; aprovação; votação da Emenda n9 6; aprovação;
votação da Emenda n2 7; aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 1.297/2003; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1
ao vencido em 1 2 turno; declaração de voto - Discussão, em 2 turno,
do Projeto de Lei 

no 
2.086/2005; aprovação na forma do vencido em

1 2 turno, com as Emendas ns 1 e 2 - Discussão, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei n2 2.087/2005; aprovação na forma do vencido em l
turno - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n2 2.493/2005;
aprovação na forma do vencido em 1turno; declarações de voto -
Prorrogação da reunião - Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n
3.027/2006; aprovação na forma do vencido em l Q turno - Discussão,
em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.436/2006; aprovação - Palavras do
Deputado Rêmolo Aloise - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei
n Q 3.732/2006; apresentação das Emendas n 2s 1 a 5; encerramento
da discussão; discursos dos Deputados Paulo Piau, Irani Barbosa, Zé
Maia, Weliton Prado e Alencar da Silveira Jr.; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação na forma do vencido em l Q turno; votação
da Emenda n 1; aprovação; votação da Emenda n 9 2; aprovação;
votação da Emenda n 9 3; aprovação; votação da Emenda no 4;
aprovação; votação da Emenda n 2 5; aprovação - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n 2 3.644/2006; encerramento da discussão;
discursos do Deputado André Quintão e da Deputada Maria Tereza
Lara; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação;
votação das emendas e das subemendas com parecer pela
aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas ns 4, 5, 10, 16,
17, 18, 19, 20, 30, 34, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 87, 89, 90 e 91; votação das emendas com parecer pela
rejeição; rejeição; declaração de voto - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei flQ 3.645/2006; discursos do Deputado Laudelino
Augusto, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Weliton Prado;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Ricardo
Duarte; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, subemendas
e destaques; aprovação; votação das emendas e subemendas com
parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas n2s
28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840,
884, 885, 888, 889, 890, 892, 893, 899 e 902; votação das emendas
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com parecer pela rejeição; rejeição; votação da Emenda n 2 849;
discurso do Deputado Ricardo Duarde; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda n 9 861; discurso
do Deputado Durval Angelo - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - 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 Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo . Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - 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 - Márcio Passos - Maria Olivia - 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- Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h10min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

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

rÁLa'
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2? Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2? Parte da reunião, em sua j? Fase, com a
apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação do nome do Professor José Eustáquio

Machado Coelho para integrar o Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
aprovar a indicação registrarão 'sim" e os que desejarem rejeitá-la
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados ocupem os seus lugares. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, neste pequeno espaço
que tenho, só gostaria de manifestar o nosso apoio e o nosso
contentamento com a indicação do nome do Prof. José Eustáquio
Machado para o cargo de Conselheiro Estadual de Educação. Ele é
ligado ao setor educacional de Montes Claros e foi uma das pessoas
que mais lutou pela implantação da escola técnica em Montes Claros,
hoje um grande sucesso e que certamente deve ter ajudado centenas
de jovens a se graduar no curso técnico. Posteriormente, o Prof.
Eustáquio também ajudou na implantação de uma universidade em
Montes Claros. Então, estamos muito à vontade para indicar o seu
nome.

Ao longo dos últimos anos, essas indicações que partem do Poder
Executivo e que precisam do respaldo do Poder Legislativo têm sido
absolutamente acertadas, especialmente as feitas pelo Governador
Aécio Neves. Fazer parte do Conselho Estadual de Educação é muito
importante, principalmente para aprimorar a educação no nosso
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Estado. Tanto é que estamos tendo avanços significativos, como, por
exemplo, a permanência por mais um ano das crianças nas escolas
estaduais. O programa educacional de Minas Gerais é um dos mais
avançados e modernos de todos os Estados brasileiros. E bem
verdade que, há algum tempo, o Estado de Minas estava no l Q lugar
entre os Estados brasileiros. Posteriormente, aconteceram fatos que
nos levaram à 6 ou 7 colocação. Mas existe a persistência de
pessoas certas nos lugares certos, como o Prof. Eustáquio e a
Secretária, a Profa. Vanessa, que têm feito um trabalho fundamental
em Minas Gerais na implantação dos livros didáticos, no processo de
recuperação do prestígio dos professores serventuários, na
recuperação física das nossas escolas, no transporte escolar. Nesse
último aspecto, ainda há muito que avançar, mas o Estado entregará,
em breve, mais de oitocentos veículos para ajudar no transporte
escolar dos Municípios. E importante colocar a pessoa certa no lugar
certo. Esta Casa está referendando o nome de uma das pessoas mais
competentes da área educacional de Minas Gerais, quiçá do Brasil.

Falo essas palavras de apoiamento ao nome do Prof. Eustáquio
Machado e até em homenagem à família Machado, de Montes Claros,
que é uma das mais numerosas, com atuação expressiva na política,
na administração e no próprio Município.

O Prof. Eustáquio terá o meu voto absolutamente consciente. Peço
às Deputadas e aos Deputados presentes que também dêem o seu
apoio a ele, porque estamos referendando o nome, indicado pelo
Governador Aécio Neves, de uma pessoa absolutamente preparada
para ocupar local de destaque no Conselho Estadual de Educação.
Faço questão que fique registrado nos anais da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais o pronunciamento deste
Deputado, conhecedor profundo da trajetória desse professor que
ocupará, com muita dignidade e competência, o cargo de Conselheiro
Estadual de Educação de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caras Deputadas, caros
Deputados, votaremos favoravelmente à indicação do nome do Prof.
José Eustáquio, mas não temos condições de dar esse voto sem

- -
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registrar a situação lamentável que enfrentamos na luta e na batalha
para democratizar a estrutura do Conselho Estadual de Educação. Ao
longo desta legislatura, em muitos momentos a Deputada Maria
Tereza Lara e o Deputado Weliton Prado encaminharam projeto
apresentando uma estrutura democrática, com a representação dos
diferentes setores da sociedade, como dos servidores, dos
educadores, dos estudantes e do conjunto da comunidade
educacional no Conselho Estadual de Educação, não apenas dos
professores eméritos e professores da área da educação privada.
Esse processo de democratização já é realidade em outras instâncias,
já que o Conselho tem a função fundamental de propor diretrizes, de
delimitar propostas. No Conselho Estadual de Saúde, vivemos um
processo completamente diferente, como a conquista do movimento
dos servidores da saúde, que veio de cima para baixo.

O Conselho que delimita, que fiscaliza e que determina a diretriz é
composto não só de uma visão plural e tripartite dos servidores, dos
gestores e das pessoas que participam e que necessitam do sistema
de sáude, mas também é feito dentro do processo democrático de
conferência.

O Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte tem essa
dinâmica democrática, porque, sem esse processo de participação
coletiva, o Conselho terá uma visão exclusiva, que enfrentamos em
várias situações, particularmente na autorização de funcionamento de
faculdades da alçada do Ministério da Educação, que, por uma
imprecisão constitucional nossa, termina delegando funções a esse
Conselho.

Não temos nenhum problema em relação aos nomes indicados.
Aliás, o depoimento do Deputado Carlos Pimenta referenda a adesão
e a anuência que daremos á indicação do nome do Prof. José
Eustáquio.

Mais uma vez, lamento chegar ao final da legislatura sem conseguir
fazer com que o Conselho Estadual de Educação seja um instrumento
efetivo da comunidade de educação e tenha uma dinâmica
democrática que assegure que a sociedade passe a fiscalizar o
processo educacional a partir do seu próprio papel.

Lamentavelmente, talvez seja esse o meu último pronunciamento
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enquanto membro desta Casa, já que parto para a esfera federal.
Tenho certeza de que os Deputados do Bloco PT-PCdoB continuarão
essa luta ao lado da sociedade, por meio do Sind-UTE e das
entidades estudantis: Uniube e UEE, a fim de que o Conselho
Estadual de Educação se torne um instrumento efetivo e democrático
de representação plural e dinâmica, que assegure os impactos e as
ansiedades da sociedade nesse processo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, ao lado da Deputada Jô
Moraes, gostaria de pronunciar-me a respeito da discussão do
Conselho de Educação, não apenas sobre os indicados, mas
principalmente na linha do debate da Deputada Jô Moraes.

Realmente, devemos pensar num conselho de educação que, de
fato, represente a comunidade escolar: estudantes, professores, pais
de alunos e funcionários, no conjunto educacional. Uma verdadeira
representação da educação, que reúna a sociedade e as instituições,
ou seja, o governo e a sociedade num conselho que reflita a
importância da educação como fator de desenvolvimento e
crescimento da cidadania no nosso país e, principalmente, em Minas
Gerais.
A composição de um conselho de educação tem o papel

fundamental de pensar as diretrizes do Estado de Minas Gerais e a
importância que deve ser dada à educação.

No levantamento que fizemos ao longo desses dois anos em que
estivemos aqui na Assembléia, por meio da experiência do Bloco P1-
PCdoB, percebemos que o Estado tem de estar um pouco mais atento
ao compromisso com a educação, compromisso que se faz presente
na possibilidade de melhores salários para as categorias,
especialmente a da educação, e ainda na melhoria da estrutura física
das nossas escolas, sem nos esquecermos da qualidade e da
democratização do ensino, com a possibilidade de termos a maioria
dos nossos estudantes nas escolas, especialmente os do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, para evitar a evasão escolar e a
repetência e, decisivamente, contribuir para uma educação de
qualidade.
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Os rumos que o governo do Presidente Lula tem tomado em relação
à educação mostram que Estados e Municípios também devem ter um
comprometimento maior, seja com a qualidade ou seja com os
recursos, para que, de fato, a educação seja uma prioridade no País e
em Minas Gerais.

A aprovação do Fundeb traz novos recursos e torna o governo
federal responsável pela educação infantil, com a melhoria da
qualidade dos Ensinos Fundamental e Médio. A educação básica
como um todo também nos compromete, em Minas Gerais, para que
possamos obter mais recursos, mais investimento e mais qualidade.

A partir dos Municípios com educação infantil, incluindo-se as
creches, temos de pensar em melhorar também o piso nacional de
salários que será criado, para que Minas Gerais possa ter, a exemplo
de outros Estados brasileiros, um piso mais digno, com recuperação e
recomposição salarial dos servidores da educação, saindo de um
patamar abaixo do salário mínimo e garantindo gradativamente as
propostas que serão assumidas pelo governo Lula, pelo governo
federal e pelo MEC, em nome da qualidade do ensino.

Também é necessária a implantação decisiva e efetiva, no Ensino
Médio, das matérias sociologia e filosofia, de tema articulado, e
fundamentalmente do estudo relacionado à história da África, à
história afro-brasileira, como complementação e como tema
transversal a ser debatido para qualificar os nossos estudantes.

E importante, principalmente, o aprofundamento da implantação do
ensino profissionalizante, do ensino técnico em nossos Municípios e
cidades-pólo. Com essa contribuição, o governo federal se propõe a
implantar um Cefet, ensino técnico federal, e também uma extensão
universitária em cada cidade-pólo do Brasil e de Minas Gerais.

Essas contribuições, com certeza, se somarão, para termos uma
educação de mais qualidade, que promova a cidadania e, de fato, a
inclusão social dos nossos estudantes em Minas Gerais e também em
outros Estados. Deveremos caminhar para ter uma escola integral
que, de fato, venha a contribuir principalmente com os nossos jovens
mais pobres, mais sofridos, com a população que precisa de um
melhor atendimento para uma educação de qualidade.

Deputada Jô, a escola integral sempre foi um projeto da esquerda,
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iniciado na Prefeitura de Belo Horizonte, já funcionando em 2006, com
sucesso, como também a proposta de as escolas estarem abertas nos
finais de semana. Tudo isso já ocorre nas Prefeituras de Contagem e
de Belo Horizonte e são exemplos que deveremos ter em todo o
Estado, para que possamos promover uma educação realmente de
qualidade.

E fundamental o Conselho de Educação para discutir essa nova
escola, esse novo processo educacional, uma educação para a
cidadania que reflita, a partir da realidade de Minas, da população
trabalhadora mais sofrida de Minas Gerais, essa realidade e ajude a
mudá-la, com a participação das pessoas, dos estudantes, dos
professores, em um contínuo processo de transformação social. A
nossa transformação e as nossas mudanças se somam
principalmente com a educação em Minas e no Brasil.

Não estamos apenas escolhendo conselheiros; é mais do que isso.
Precisamos ter um conselho democrático, que reflita essas novas
diretrizes da educação no Brasil e em Minas Gerais, com o
compromisso do Governador Aécio Neves com a recuperação salarial
dos servidores, a melhoria da qualidade e a construção da cidadania.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres; Sras. Deputadas, Srs. Deputados. As Deputadas Jô Moraes e
Elisa Costa, com muita pertinência, abordaram a indicação dos dois
nomes que temos hoje na pauta do Conselho Estadual de Educação,
Prof. José Eustáquio Machado Coelho e Profa. Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira, encaminhando também favoravelmente a sua
aprovação, porque não se trata de uma discussão sobre as pessoas
que ocuparão o cargo no Conselho, mas sim de uma objeção ao
método pelo qual ele se forma. Infelizmente, o Conselho Estadual de
Educação não foi democratizado. Vários Conselhos sofreram um
processo de democratização não só nos Municípios mineiros mais
avançados, assim como em todo o País, como o Conselho Nacional
de Saúde, e o Conselho de Educação.

Durante o primeiro governo do Presidente Lula, houve várias
conferências sobre esporte, cultura, educação, saúde, mulheres,
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negros. Houve conselhos democratizados a partir das experiências
das conferências realizadas nos Estados. Belo Horizonte, há muito, já
faz isso. O Conselho Municipal de Educação, por exemplo, é eleito por
meio de uma conferência, com a participação de delegados eleitos
entre os estudantes, funcionários e professores. A partir dessa
conferência, com a participação do sindicato, da base responsável
pela educação, são escolhidos, pelos seus pares, os Conselheiros.

Aqui em Minas Gerais, o Governador Aécio Neves ainda trabalha de
forma arcaica, indicando ele próprio os Conselheiros. O Conselho não
tem, portanto, pluralidade de opiniões, prevalecendo, em geral, a
opinião oficial da Secretaria de Educação. O Conselho não é um
órgão vivo, que discute os problemas da educação do ponto de vista
pedagógico e do estrutural. O Conselho não consegue se posicionar
frente a questões fundamentais. Tivéssemos um Conselho Estadual
ativo, creio que ele jamais seria favorável ao fato de uma professora
continuar percebendo, durante todo o mandato do Governador, um
salário-base inferior ao salário mínimo. Durante quatro anos, uma
professora permaneceu com um salário abaixo do mínimo, cada vez
distanciando-se mais da realidade, porque o salário mínimo tem sido
corrigido acima da inflação, como política do Presidente Lula. E os
professores e professoras, ao contrário, em Minas Gerais, têm os
salários sempre aquém do processo inflacionário. Portanto, os salários
distanciam-se, cada vez mais, do valor do salário mínimo. Um
Conselho Estadual de Educação que não observa esse fato não está
vivenciando a educação pública no Estado. Além das questões das
escolas particulares, do ensino privado, o Conselho deve,
fundamentalmente, ter sua opinião e o controle sobre o que acontece
no ensino público, em especial no ensino público estadual. Isso,
infelizmente, não tem ocorrido, porque há um vício na origem, que é o
da indicação feita apenas pelo Governador do Estado, sem que haja
uma formação equilibrada no órgão. O justo seria que o gestor
estadual - no caso, o governo do Estado - tivesse seus membros no
Conselho. Isso é óbvio, porque um conselho não pode funcionar se
seus gestores dele não participarem. Mas é preciso que, além dos
gestores, lá também estejam os representantes dos professores,
eleitos por eles; dos funcionários, eleitos por eles por meio do
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processo de conferência; dos estudantes, eleitos por eles, ou seja,
que os próprios pares escolham os membros desse Conselho, dando-
lhe o caráter democrático, inclusive de paridade. Assim funcionam os
conselhos mais modernos. A prática implementada em Minas Gerais
apenas formaliza conselhos, porque a lei obriga, mas não os
democratiza. Portanto, os conselhos não debatem, na verdade, os
problemas concernentes à educação estadual. Citei a questão do
salário porque me parece muito precária em Minas Gerais. Como, no
segundo Estado mais rico do País, uma professora pode ganhar um
salário-base menor que o salário mínimo?

Parece-me um absurdo. Infelizmente essa é a realidade. Isso
deveria ser discutido dentro do Conselho. E ele que deveria discutir a
política remuneratória, a questão física das escolas e muitos outros
assuntos. Isso deveria ser feito de forma democrática, mas o
Conselho se abstém. Muitas vezes é apenas burocrático, discute
apenas se uma escola deve ter permissão para funcionar, como
funcionará e outros pontos de menos importância. As discussões de
fundo para a construção de uma política pedagógica e administrativa
de alta qualidade não são feitas por meio de um processo
democrático. Muitos não podem opinar.

Mais uma vez votaremos favoravelmente à indicação do Prof. José
Eustáquio e da Prof. Maria Aparecida Carvalhais. Não tenho nada
contra eles, mas contra o método pelo qual essas indicações são
feitas. Por isso, não poderíamos deixar, no final desta legislatura, de
fazer essas observações, já tecidas anteriormente pelas Deputadas
Elisa Costa e Jô Moraes.

Esperamos que, no próximo governo, isso não aconteça. Por
contribuição desta Assembléia Legislativa, existe um projeto de lei que
nunca é votado, porque não há vontade governamental. Mas
esperamos conseguir democratizar o Conselho Estadual de
Educação. Seria uma grande contribuição da Assembléia essa
conquista. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Indicação.
- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jã
Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Mauri Torres -
Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação do Nome do Professor
José Eustáquio Machado Coelho para o cargo de Conselheiro do
Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação do Nome da Professor Maria Aparecida Carvalhais de
Oliveira para o cargo de Conselheira do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a Indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c os arts.
252 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem aprovar a indicação registrarão 'sim" e os que desejarem
rejeitá-la registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados ocupem os seus lugares. Em votação,
a Indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Agostinho Patrús - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
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Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votaram "sim" 44
Deputados. Votou "não" 1 Deputado. Está aprovada a Indicação do
Nome da Professora Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para o
cargo de Conselheira do Conselho Estadual de Educação. Oficie-se
ao Governador do Estado.

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 do Projeto de Lei
Complementar n 2 86/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei
nQ 5.301, de 16110/1969, que contém o Estatuto dos Militares do
Estado, e dá outras providências; e dos Projetos de Lei ns
1.886/2004, do Deputado Dimas Fabiano, que autoriza o Instituto
Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de ltajubá o imóvel
que menciona; 2.562/2005, do Deputado Carlos Comes, que institui a
coleta seletiva de lixo reciclado na escola na rede pública de ensino
do Estado; 2.661/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador José
Bento o imóvel que especifica; 3.056/2006, do Deputado Mauri Torres,
que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Pedro dos Ferros; 3.34012006, da Deputada Elbe
Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Janaúba o imóvel que especifica; 3.368/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Albertina o imóvel que especifica; 3.389/2006, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de São Geraldo; 3.579/2006, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim o
imóvel que especifica; 3.729/2006, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do Anta
o imóvel que especifica; 3.730/2006, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a permutar com a União imóvel que
especifica, situado no Município de Uberaba; e 3.778/2006, do
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Governador do Estado, que autoriza a criação de empresa subsidiária
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG (A
sanção.).

22 Fase
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a matéria

destinada à 1 a Fase, a Presidência passa à 21 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 Antônio

Andrade, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que
os Projetos de Lei ns 3.644 e 3.645/2006 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.

Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.919/2006, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o exercício da autoridade
metrológica de avaliação da 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 Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l Q turno. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, do Projeto de Lei n9 2.919/2006 na forma do vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.953/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n g 1, que apresenta. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado
Laudelino Augusto, que recebeu o n 2 2, e que, nos termos do § 42 do
art. 189 do Regimento Interno, será submetido à votação
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Gil Pereira, solicitando a inversão da preferência na
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votação, de modo que o Substitutivo nQ 2 seja apreciado antes do
Substitutivo n 2 1. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Presidente e colegas Deputados, nosso
encaminhamento é contrário ao Projeto de Lei n 2 2.953, embora
favorável ao Substitutivo n Q 2, que terá preferência de apreciação. Por
que chegamos ao entendimento de votá-lo? Toda nossa batalha,
desde o início do ano junto aos movimentos dos atingidos pela
Barragem de lrapé em inúmeros assentamentos, teve início quando
recebemos a mensagem do Governador, que reafirmava que o
recurso de R$30.000.000,00 seria para as despesas com
reassentamentos. Chamamos os atingidos para uma audiência
pública nesta Casa a fim de fazermos um planejamento, ou seja, a fim
de definirmos prioridades na utilização desse recurso e as pendências
dos atingidos. Todavia tivemos a infeliz notícia, que nos foi dada pelo
representante da Cemig, de que aqueles recursos não seriam
utilizados para resolver pendências de reassentamentos, mas para
cobrir despesas já efetuadas pela Cemig. A partir desse momento,
nós nos posicionamos contrariamente à tramitação desse projeto, até
porque temos dois relatórios dos atingidos, um deles, feito por
doutores, mestres e técnicos da tJFMG, é um diagnóstico da região,
levantando inúmeros problemas, até daqueles que estão a jusante, ou
seja, abaixo da barragem. As águas das margens, que são utilizadas
por animais, passam por um processo de putrefação, e há até um
processo de abortamento. Tudo isso é um grande transtorno para os
agricultores. Os reassentados têm muitas pendências, como estradas,
escolas, abastecimento de água e fornecimento de energia, o que é
uma contradição, quando há o reconhecimento de vários problemas
pela própria Cemig. Reunimo-nos várias vezes com representantes da
Cemig, quando contamos com a presença da liderança do governo.
Eles reconhecem o problema, embora não tenham dado nenhuma
pista para que possamos resolvê-lo. Vejam bem, nobres colegas, que
todo o reassentamento é abastecido com água de poço artesiano.
Essa água tem de ser bombeada. Veja bem, Deputado Carlos
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Pimenta, que é daquela região, recebemos esse relatório da Cemig
ontem. Justamente essa bomba garante o abastecimento de água de
toda a fazenda.

A Cemig diz que o Identificador n 9 71073258, da Fazenda Dileta,
tem um débito de R$6.291,00 e está desligado desde 6 de dezembro.
Ainda da Fazenda Dileta, o Identificador n O 71074132 tem um débito
de R$5.237,95 e foi desligado em 23/10/2006. A Cemig apresentou
uma relação de aproximadamente 15 padrões. A bomba que garante
o abastecimento coletivo está desligada. A energia foi cortada. Os
problemas são sérios. Uma escola recém-construída afundou, e os
alunos tiveram de ser retirados de lá. O entendimento dos colegas do
Bloco PT-PCdoB é que esgotamos o processo de negociação. De
certa forma, chegamos a um entendimento com o Líder do Governo -
parece que há um consenso de que será o próximo Presidente da
Casa -, que disse que irá lá pessoalmente, logo no início do ano.
Deputada Jô Moraes, chegou às nossas mãos ontem a conclusão do
relatório da Cemig, que é a garantia de que serão feitas visitas
técnicas a vários assentamentos. E o prazo que a Cemig tem para
olhar pendências como abastecimento de água, estrada, escola,
fornecimento de energia elétrica, safra que alguns perderam, a própria
assistência técnica, ou seja, são inúmeras as pendências. Temos a
garantia da liderança do governo e da própria Cemig de que até o final
de fevereiro esta Casa fará uma visita técnica, encerrando-se com
uma audiência pública. Esperamos que esse prazo seja suficiente
para a Cemig resolver alguns problemas. Deputado Carlos Pimenta, é
inadmissível o pessoal passar o Natal com o abastecimento de água
comprometido. A Cemig alega que as estradas são de
responsabilidade do Município, mas, no reassentamento, a
degradação das estradas novas que não foram adequadamente
compactadas acentuou-se com as chuvas.

O Bloco PT-PCdoB votará contrariamente a esse repasse de
R$30.000.000,00 do Governador do Estado para a Cemig, porque, no
nosso entendimento, gostaríamos que pelo menos parte desses
R$30.000.000,00 fosse destinada à resolução das pendências dos
reassentados. De repente, os nobres colegas vão derrubar esse
projeto. Caso seja, logo depois votaremos favoravelmente ao
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Substitutivo n 2 2, do Deputado Laudelino Augusto, que corrige o texto.
O Substitutivo n Q 2 diz a verdade. A mensagem do Governador dizia
que deveriam ser resolvidas prioritariamente as pendências do
reassentamento. Como a Cemig garantiu que não é, que é para repor
despesas já efetuadas por ela, o Substitutivo n o 2, do Deputado
Laudelino Augusto, que apreciaremos em primeiro lugar, diz que esse
recurso será para cobrir despesas efetuadas pela Cemig. Não é isso,
Deputado Laudelino Augusto? Pelo menos, o Substitutivo n 2 2 diz a
verdade, diz que o dinheiro não é para resolver as pendências de
reassentamento, que o dinheiro é para cobrir as despesas da Cemig.
A nossa esperança é esse compromisso, da liderança do governo
com a Cemig, de resolver, em curto prazo, essas pendências. No mês
de fevereiro, iremos a alguns reassentamentos, para ouvir a
comunidade, para ver como está o plano de reativação econômica.
Fica o nosso apelo para revermos, na próxima legislatura, a legislação
dos atingidos por barragem. Temos uma legislação feita pela
Deputada Maria José Haueisen, com a nossa contribuição, que ficou
prejudicada porque o artigo principal foi vetado e esta Casa manteve o
veto. Esse é o nosso encaminhamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de ressaltar a força do diálogo e a força do entendimento.
Acabamos de ouvir o Deputado Padre João, uma das pessoas a quem
admiro neste Parlamento pelo zelo que tem com os projetos. Quando
ele usa o microfone, não é para fazer demagogia ou emitir posições
contrárias apenas por ser Oposição. Suas posições são equilibradas,
e seus pronunciamentos são sempre bem-feitos. Isso é importante
para o Parlamento, porque o contraditório, quando tem conteúdo,
ajuda a aperfeiçoar os projetos, como foi aperfeiçoado esse projeto da
Cemig, de lrapé.

Deputado Padre João, quero fazer um apelo para que, em nome do
entendimento, possamos ter o seu voto de apoiamento nesse
Substitutivo n 2 2, mostrando o desprendimento de V. Exa. Um
parlamento sem o contraditório e sem o diálogo não é parlamento. Já
que chegamos a um consenso que atendeu a todas as reivindicações
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de V. Exa., o seu voto é importante para nós.
Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre lrapé. Essa barragem,

sem dúvida alguma, será um marco importante e decisivo na história
do Jequitinhonha e do Norte de Minas. E um projeto que se arrasta há
décadas. E um projeto que teve mais força no governo Eduardo
Azeredo, quando discutimos com a Cemig e com o ex-Presidente
Carlos Eloy, que nos deu muita força. Fizemos várias audiências
públicas na cidade de Cristália e na cidade de Botumirim. Quero
ressaltar a ação do Prefeito de Cristália, Evaldo Gener, que colocou à
disposição toda a estrutura do Município, para que realizássemos uma
histórica audiência pública em Cristália, com a presença de mais de
três mil pessoas numa tenda de circo. Ali contamos com a presença
dos atingidos, dos Deputados, de autoridades. Tivemos também a
participação ativa do Prefeito de Botumirim, José Maria de Fátima,
que colocou toda uma estrutura à nossa disposição. Tivemos embates
junto à Fundação Palmares, em Porto Coriz, em relação à presença
ou não de um quilombo.

A história de Irapé se complementa e se fortalece nos últimos 10
anos, culminando com o enchimento do lago, que é algo fantástico. A
região se desenvolve por si só. Há alguns dias, estivemos na
inauguração do Memorial JK, que é fantástico. E, agora, lrapé está
nesse ponto.

No que diz respeito ao projeto, o Governador Aécio Neves, como é
de praxe e de costume em sua condução correta dos trabalhos e da
administração do nosso Estado, encaminhou um projeto claro,
pedindo a autorização legislativa, para que faça frente às despesas
que já foram efetuadas. Todos tinham conhecimento disso.
Possivelmente, na elaboração da sua mensagem, o Governador tenha
omitido esse fato, mas, depois, humildemente, fez a correção e
apresentou dois substitutivos.

O Deputado Padre João - (- Intervenção fora do microfone.)
O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. Isso é que é um padre!

Isso é que é um Deputado! Neste momento, fico orgulhoso de ser
católico.

Querido Deputado Padre João, Irapé é cheia de contradições e de
história, mas é também o melhor e o maior exemplo de assentamento
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do País. Ë claro que algo terá de ser corrigido, mas conheço os
assentamentos feitos nas cidades de Itamarandiba, de Francisco
Dumont e de Grão-Mogol. As pessoas deixaram as margens do Rio
Jequitinhonha, onde não havia nenhuma estrutura, luz elétrica,
estrada, saúde, dignidade e cidadania, para morar com dignidade,
pois as melhores terras do Norte de Minas foram adquiridas e postas
à disposição dos atingidos de lrapé. Se procedermos a uma avaliação
geral, com certeza, mais de 90% das pessoas que deixaram os locais
atingidos pela Barragem de lrapé estão hoje vivendo com dignidade. A
Cemig primou nesse assentamento, que serviu de exemplo para todo
o País. Quiséramos nós que o País tivesse planos de assentamento
como esse de lrapé!

Fui informado de que o Deputado Rogério Correia será o
Superintendente do lncra em Minas Gerais. Ele é a pessoa certa para
ocupar esse cargo, pois tem conhecimento e experiência nesse
sentido e poderá espelhar-se em lrapé, com certeza absoluta.
Contaremos com um processo de assentamento realizado pelo
Deputado Rogério Correia. Se isso ocorrer, o Estado de Minas
ganhará muito. Os milhares de famílias que desejam o seu pedacinho
de terra certamente contarão com pessoas competentes para essa
promoção da reforma agrária.

Estou muito feliz hoje. O Governador Aécio Neves está de parabéns
pelo seu trabalho. Espero que envie outro projeto em seu próximo
governo, para corrigir o que consta nesse relatório. Estou disposto a
acompanhar essa delegação nas visitas que fará a todos os
assentamentos, em janeiro e em fevereiro. Desejo estar presente para
trazermos um relatório da Assembléia Legislativa e para
conversarmos com a Cemig e com os técnicos do governo, a fim de
corrigirmos esses detalhes e imperfeições que, infelizmente, existem.

Então, Presidente Mauri Torres, penso que podemos fazer essas
visitas em janeiro, mesmo que seja recesso parlamentar, para, dando
prosseguimento aos compromissos que assumimos, analisar o qUe
está acontecendo e corrigir o que for necessário com relação a Irapé.

Encerro minha fala cumprimentando a direção da Cemig; o
Governador Aécio Neves; nosso Líder de Governo, o Deputado
Alberto Pinto Coelho, que teve disponibilidade, paciência e a grandeza
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de admitir alguns erros do projeto, o que resultou na elaboração dos
Substitutivos ns 1 e 2.

Meu último apelo é que votemos, de forma unânime, esse projeto do
Governador Aécio Neves e que nosso Líder e, ao que tudo indica,
futuro Presidente desta Casa, complemente o que estamos discutindo,
para que possamos tomar as medidas necessárias para os atingidos
de lrapé. Afinal, eles deixaram suas terras e sua história, para que
pudéssemos construir esse grande empreendimento, que mudará a
cara do Norte de Minas e do Jequitinhonha.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada
Elisa Costa.
A Deputada Fusa Costa - Sr. Presidente, senti necessidade e

vontade de me manifestar sobre esse projeto, porque ele leva Minas
Gerais, esta Casa e os governos do Estado e federal a uma profunda
reflexão.

Parabenizo os Deputados Laudelino Augusto e Padre João pelo
debate que vêm travando nesta Casa a respeito da segurança
alimentar e pela maneira como vêm acompanhando o Movimento dos
Atingidos por Barragens ao longo de Minas Gerais. Nós nos
identificamos com eles nesse trabalho.

De fato, vivemos um paradoxo entre o desenvolvimento sustentável
e os impactos sociais, econômicos e culturais causados no cotidiano
das famílias atingidas pelas barragens. As pessoas têm de abandonar
suas casas e. muitas vezes, buscar novas atividades econômicas, o
que, com certeza, altera a trajetória de sua vida e sua história.

Vivemos constantemente esse dilema. Um país que se desenvolve,
como o Brasil, precisa de energia. O programa Luz para Todos é uma
necessidade, mas, ao mesmo tempo, entendemos que é preciso
buscar alternativas para a geração de energia, que pode ser a eólica
ou a biomassa, para minimizar os impactos causados pelas
hidrelétricas. Não são apenas as famílias e o meio ambiente que
sofrem com isso, mas também a água.

Ainda bem que, agora, o Ministério das Minas e Energia do governo
Lula se tem pautado pela redução do tamanho das hidrelétricas, para
minimizar os impactos que elas causam.

Tive a oportunidade de acompanhar as reflexões do Deputado
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Padre João e principalmente o Movimento das Vítimas da Barragem
de lrapé e ver que nem todos os problemas criados pelas hidrelétricas
espalhadas por Minas Gerais, especialmente em Aimorés - onde o
Deputado Padre João também atua -, foram resolvidos.
Os consórcios, em geral, nunca cumprem totalmente seus

compromissos. Sempre ficam devendo soluções pelas quais se
responsabilizaram. Ora, é preciso ter compromisso com a vida das
pessoas, com sua história e, principalmente, com os Municípios, para
compensar minimamente os impactos, que são grandes e crescentes.

Reconheço que vivemos constantemente o dilema entre assumir um
novo modelo de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo,
minimizar os trágicos efeitos causados nos assentamentos.

Pela forma como são feitos, a maioria dos assentamentos são
trágicos. E uma violência à história e à vida dessas pessoas. Muitas
vezes não se trata apenas de ter uma nova casa num novo lugar, num
novo reassentamento, pois muitos perdem sua forma de
sobrevivência, sua atividade econômica, seu próprio futuro. Vemos
isso ocorrer, quando o reassentamento não é feito com o devido
respeito a essas famílias. Ao refletirmos sobre o problema, vimos que
[rapé é um exemplo disso.

A Cemig é uma estatal, portanto tem de ter mais compromisso social
com Minas Gerais e a sua população. A empresa tem de reunir-se
com as famílias, os parlamentares e os movimentos sociais para
reduzir, de fato, esses impactos ocasionados na vida das pessoas e
nos Municípios.

Sabemos que até hoje não foi devidamente explicado como será o
repasse de recursos da ordem de R$30.000.000,00 do Estado à
Cemig. A empresa considera tratar-se de uma dívida que está sendo
paga por parte do que foi feito em lrapé. De qualquer forma, conforme
entendimentos feitos nesta Casa, especialmente por meio da
liderança do Deputado Padre João, votaremos favoravelmente ao
Substitutivo n 2, pois a mensagem enviada pelo Governador diz que
esses R$30.000 .000,00 seriam destinados a continuar resolvendo e
melhorando a vida das famílias assentadas, mas, na verdade, não
teriam esse destino. Mas esperamos que, futuramente, haja recursos
para garantir o atendimento às famílias assentadas, com a construção
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de estradas, estações de tratamento de esgoto, enfim, com todos os
cuidados.

Para finalizar, Deputado Padre João, lá na nossa cidade, no Vale do
Rio Doce, na hidrelétrica de Aimorés, as famílias foram muitos
pressionadas. Na época, não houve casos de suicídios, mas hoje já
os há. A dengue cresceu absurdamente na cidade, porque os esgotos
estão voltando e não foi feito o devido esgotamento sanitário. As
casas trincaram, porque as construtoras não construíram casas de
qualidade. Então, de fato, hoje há muitas condicionantes que ainda
devem ser cuidadas em outras hidrelétricas, como a de Aimorés, que
atinge os Municípios de Resplendor, Conselheiro Pena, Baixo
Guandu, Itueta e outros. Há também impactos nas terras dos Krenak
daquela região.

Sou solidária a todos os assentados, incluindo o assentamento das
famílias de [rapé. Quero dizer que continuaremos na Assembléia, com
a liderança do Deputado Padre João e os demais Deputados do Bloco
PT-PCdoB, vigilantes e atentos para acompanhar a construção das
hidrelétricas, a fim de minimizar os impactos sociais, econômicos e
culturais do nosso povo. Esse é o nosso papel, o nosso dever.

Cada vez mais precisamos integrar-nos na discussão ambiental
proposta pela Ministra Marina Silva, para que, de tato, tenhamos um
meio ambiente mais saudável, com qualidade de vida e com um
desenvolvimento verdadeiramente sustentável no País. Esse é o
debate, para que tenhamos vida com mais dignidade e cidadania.

Em nosso entendimento, o Substitutivo n 2 2 não resolve as questões
de conteúdo e de fundo dos problemas relacionados com lrapé, mas
existe o compromisso do governo estadual e da Cemig de
acompanhar, visitar e reconsiderar as necessidades dos assentados;
por isso, neste momento, votaremos favoravelmente ao substitutivo.

Ressalto que estaremos vigilantes, acompanhando de perto as
necessidades dos atingidos pelas barragens em lrapé, Aimorés,
Açucena, Frei Inocêncio e Baguari. Todas são pequenas hidrelétricas,
que devem ser construídas nos próximos meses. Vamos avaliar todas.

Nós, que somos da Cipe Rio Doce, da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, debateremos no próximo ano os empreendimentos que serão
construídos e que estão na Feam, para serem aprovados. Está sendo
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debatido quais são os impactos que teremos com a construção de
hidrelétricas ou de pequenas barragens para o futuro do rio e de seus
afluentes, das gerações e da água da nossa Bacia Hidrográfica do Rio
Doce.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, creio que já falei suficientemente sobre esse projeto no 12

e no 22 turnos, explicando todos os trâmites.
Faço um comentário a partir do que foi dito pelo Deputado Carlos

Pimenta. Quero deixar claro que toda a bancada é favorável ao
desenvolvimento sustentável. Quando apresentamos questões e
fazemos negociações, para melhorar o projeto, nossa preocupação é
garantir uma qualidade de vida aos assentados. Isso não quer dizer
que somos contra lrapé, em hipótese alguma. Sabemos da
importância da energia gerada pela usina e que todo desenvolvimento
tem conseqüências para uns e para outros. Somos favoráveis ao
desenvolvimento sustentável. E o que mais procuramos.

O que mais buscamos na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, na Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das
Aguas e em outras comissões foi o desenvolvimento sustentável. O
que está em jogo é o presente e o futuro do planeta Terra. As
mudanças climáticas estão aí. Há estudos que mostram que a
construção de grandes barragens, com grande volume de água
acumulado, como em Itaipu, tirou a Terra de seu eixo. Talvez seja isso
que está deslocando o eixo da desertificação, pois em lugares em que
não chovia agora está chovendo muito; causando o derretimento das
geleiras dos pólos. Claro que não é só isso, há também o efeito estufa
e outros setores.

O desenvolvimento que visa à melhoria da qualidade de vida não
pode destruir a natureza, pois estaremos destruindo o hábitat. As
pessoas não terão qualidade de vida daqui a alguns anos. Há um
vídeo que mostra a ameaça do fim da água. Dizem que, em 2020,
dois terços da população mundial não terão água potável.

Como representantes do povo, temos o compromisso de cuidar das
questões ambientais, o qual faltou durante muito tempo. Temos de
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cuidar como cidadão e muito mais como representante, como
Deputado. E sinto mais responsabilidade ainda como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Somos favoráveis
ao desenvolvimento, lrapé, que trouxe emprego, trará energia, mas
estamos preocupados com os atingidos, que são muitos.

O Deputado Carlos Pimenta disse que esse é o melhor e o maior
assentamento e que os outros podem seguir o mesmo exemplo.
Fiquei preocupado, pois, se esse é o melhor, como estão os outros?
Esse está cheio de defeitos, incongruências e pessoas em estado
precário. A qualidade de vida piorou. Não é o melhor assentamento.
Seria o melhor, se o projeto da Deputada Maria José e do Deputado
Padre João não tivesse sido vetado, pois dizia que o plano de
assistência social deveria ser feito depois da licença prévia, e não
depois da licença de instalação e operação. A água está chegando às
casas, e as pessoas ainda não têm um plano de assistência social
garantido. Isso foi feito em nome dos empreendedores, que disseram
que, se o plano de assistência social fosse feito antes, ficaria caro e
inibiria os empreendimentos. lrapé é um exemplo, sim, de como não
deve ser feito e de que temos que fazer um plano de assistência
social antes. Temos que respeitar a vida humana acima de tudo.

O Deputado Carlos Pimenta disse também que o Governador
mandou uma mensagem, reconheceu o equivoco e corrigiu-o. Que
fique claro que não corrigiu. Li a mensagem desse projeto na internet,
a qual diz que é o dinheiro para completar o trabalho de assentamento
da população deslocada com a construção da barragem e que precisa
de novos e consideráveis recursos. Diz que esse é o fundamento do
projeto.

Quero que fique bem claro: não corrigiu. Se verificarmos pela
Internet, poderemos ler a mensagem desse projeto, como fiz hoje,
pela manhã. Conforme esse projeto, o dinheiro é para completar o
trabalho de assentamento da população deslocada com a construção
da barragem. Por isso o governo necessita de novos e consideráveis
recursos. Esse é o fundamento do projeto. Já foi dito que foi um erro,
um equívoco. Reconheceram o erro, mas o Governador não o corrigiu.
Verifiquem na Internet o Projeto de Lei n2 2.953/2006.

Apresentamos um substitutivo - que foi acolhido - para corrigirmos
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isso, para votarmos premissas verdadeiras. Não estamos votando a
liberação de novos recursos. Apresentamos esse substitutivo para
contribuirmos com o governo. No 1 2 turno me abstive de votar, porque
não tenho obrigação nenhuma de votar um projeto que não é
verdadeiro, que não tem premissas verdadeiras, não tem
pressupostos válidos. Agora sim: "Autoriza o Poder Executivo a
destinar recursos adicionais para a cobertura de despesas realizadas
na implantação da Usina Hidrelétrica de rapé". Isso se tornou
verdade, como disse o Deputado Padre João.

Concluindo, Sr. Presidente, para votarmos esse projeto, entrarão
esses R$30.000.000,00 para a Cemig, e não para a Usina de Irapé,
porque esses recursos já foram gastos. Precisamos conhecer a
situação. Já havíamos feito um pedido de auditoria plena para a
Copasa. Agora estamos solicitando também, e foi aprovada pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais uma auditoria
plena, dos últimos cinco anos, da Cemig e da Codemig, desde os
tempos em que era Comig. Faço isso em nome do povo mineiro, que
deseja transparência e ética. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n 2. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n 2 2, fica
prejudicado o Substitutivo n Q 1. Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno,
o Projeto de Lei n 2 2.953/2006 na forma do Substitutivo n 2 2. A
Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 3.73412006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
do R$5.797.351,69 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, esse projeto que iremos discutir - espero conseguir
ser rápido, mas não posso deixar de falar sobre esse assunto -,
autoriza a abertura de crédito para o Tribunal de Contas do Estado.
Há um mês, votamos uma suplementação para esse órgão. Agora
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existe outra.
Estavam na pauta de anteontem projetos de resolução, aprovando,

ou não, as contas dos Governadores Itamar Franco, em 2002, e Aécio
Neves, em 2003 e 2004. Isso ficou para o próximo ano. Como em
2007 não estarei aqui para discuti-los, farei agora algumas
considerações em nome do povo mineiro.

Em primeiro lugar, fizemos exaustivos questionamentos por meio do
Relatório Final da Comissão Especial do Tribunal de Contas do
Estado, muito bem elaborado, com vários questionamentos sérios
sobre os Conselheiros e, agora, sobre a Conselheira do Tribunal de
Contas, que são políticos e indicações políticas. Nesses últimos
quatro anos, tivemos oportunidade de votar três vezes, sendo duas
com a Assembléia indicando, e uma para confirmar a indicação do
Governador. Todos sabem - já dissemos exaustivamente - que nas
duas primeiras vezes votamos em um representante da sociedade
civil. Foi apenas um voto, mas o fizemos com consciência, buscando
moralizar. Digo moralizar porque, do jeito que é feito, não é um
processo isento. Foram dois Deputados da ativa, apesar da sugestão
da Assembléia de que não fosse assim, como está dito aqui a respeito
da revisão dos métodos. E argumenta-se: "Também entendemos que,
para maior equilíbrio, legitimidade e isenção da Assembléia Legislativa
no processo de escolha dos Conselheiros - está grifado pelo relator,
hoje Conselheiro Antônio Andrada -' é necessário que o parlamentar,
no exercício de suas funções, não possa disputar a vaga para o
cargo". Lamentavelmente, foram dois Deputados da ativa. Não estou
entrando no mérito da vida deles, não é isso. A nossa preocupação de
sempre é com a isenção. Está aqui, estou lendo. Aliás, leio e repito.
Não tem nada de novo no que dizemos, apenas fazemos a leitura de
documentos da doutrina social, do Regimento da Casa, da
Constituição Federal, da Constituição Estadual. Tudo que dizemos
aqui é baseado em documentos. Estamos lendo os documentos da
Assembléia.

Há também a questão da vitaliciedade, permanecem lá até os 70
anos. E todos são comprometidos com partidos políticos e com o
próprio Governador. A última a tomar posse é ex-Prefeita de Três
Pontas e tem vários processos, tanto na Justiça como no próprio
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Tribunal de Contas. Foi indicada pelo Governador, para pagar
compromisso de chapa de eleição, a fim de que ela não saísse como
candidata a Senadora. Ganhou de presente o cargo para o Tribunal
de Contas. Não estou sendo irônico, é isso mesmo. Está em todos os
jornais, estou só repetindo. Já disse que sou aqui uma pessoa que
fica lendo, repetindo e fazendo ligações entre as coisas que
acontecem. E lamentável que a imprensa mineira também não faça
essas ligações, pois prestaria um grande serviço. Aliás, é missão dos
repórteres e da mídia fazer essas ligações, verificar o que está
acontecendo, saber por que isso, por que aquilo. E o que fazemos.

Já disse e repito que vários dos Conselheiros políticos que estão lá
constam na lista do "valerioduto" e de Furnas. Poderão dizer que o
caso de Furnas não foi provado, mas está na Justiça e vamos
aguardar.

Outra questão é a do Ministério Público especializado junto ao
Tribunal, que não existe. Em 2003 foi declarado inconstitucional o
trabalho dos Promotores no Tribunal de Contas, porque teria de ser
especializado. E eles julgam também as contas do Ministério Público.
O Procurador-Geral imediatamente tirou os representantes do
Ministério Público que estavam no Tribunal, para não incorrer em
improbidade administrativa. E claro que, como pessoa honesta, fez a
retirada. Em 2003, o Presidente do Tribunal de Contas da época
enviou à Casa projeto de lei relativo aos Auditores e criando o
Ministério Público especializado junto ao Tribunal de Contas. Na
mensagem enviada à Assembléia, argumentava, ainda, que tinha
urgência em resolver a questão, pois tudo que estava sendo feito
corria risco de nulidade. O Presidente do Tribunal de Contas
reconhecia isso. Todos os pareceres assinados por Promotores
correriam o risco de nulidade, por não serem da Promotoria
especializada. O Governador nomeou - há o termo de posse, foi
publicado no 'Minas Gerais" - três advogadas ligadas ao Executivo
Estadual. Elas estão atuando lá. Um advogado também renunciou ao
cargo alegando que a situação inicial de precariedade já se estava
transformando em permanente, constituindo-se em ilegalidade. Aliás,
devolveu o dinheiro que excedeu seu salário durante o período em
que lá trabalhou. Mas o Governador indicou as Sras. Eliane Cristina
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da Silva, Luisa Cristina Pinto e Neto e Juliana Campos Horta de
Andrade, que assinam, como membro do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, os pareceres sobre as contas.

Aliás, estou com os pareceres referentes às contas de 2004. O
então Deputado Chico Simões, hoje Prefeito de Coronel Fabriciano,
fez um longo discurso denunciando isso. Já estava na Casa projeto
que criava o Ministério Público especializado. Não vou lê-lo para não
atrasar as votações, mas preciso falar, pois o ano que vem não serei
mais Deputado e não poderei falar, mesmo sabendo que estão sendo
votadas aqui questões, no mínimo, obscuras.

Chico Simões fez a denúncia dizendo que o Ministério Público emitiu
parecer alegando que havia inconstitucional idade nesse
procedimento - uma Adin julgada pelo Supremo - e que o Ministério
Público ficaria proibido de exercer função junto aos Tribunais de
Contas e Militar. Uma vez ocorrido isso, ensejaria a prática de
ilegalidade e improbidade administrativa.

Essas advogadas do Estado foram empossadas e, até hoje, três
anos e meio, quatro anos depois, estão atuando. Todas as contas
assinadas por elas têm de ser declaradas nulas. Aliás, quando
entramos com representação, pedimos que não fosse colocado aqui,
porque as resoluções que aprovam as contas do Governador não têm
premissas válidas, já que ainda não foram apreciadas pelo Ministério
Público Especializado.

Finalmente, votamos no dia 9 de novembro o projeto de lei que criou
a Ouvidoria e o Ministério Público Especializado no Tribunal de
Contas, cuja redação final está na pauta de hoje. Achávamos que já
estava promulgado, que o concurso para Promotores Especializados
já estava aberto, no entanto não foi votada nem a sua redação final.
Por questão de justiça, vou dizer porque ainda não foi votado: porque
cria despesa e o Governador não pode deixar despesa para o próximo
Governador, mesmo que esse seja ele, pois trata-se de novo
mandato-

Sabiamente todos os projetos que implicam novas despesas foram
repassados para a redação final hoje e serão publicados em 15 dias.
Então, o próximo Governador é quem irá promulgá-los. De acordo
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Governador não pode deixar
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despesas para o próximo Governador no último ano de seu mandato.
Entendi perfeitamente, mas, de certa forma, fiquei frustrado porque
achava que o Ministério Público já estava instalado.

Nossa Consultoria fez um estudo sobre a situação do Ministério
Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

A Constituição da República prevê que, aos membros do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se disposições da seção
pertinente a direitos e vedações em forma de investidura. Nos
Tribunais de Contas, além do citado dispositivo constitucional, o
Ministério Público é ordinário em todos os seus atos de implicações
financeiras e administrativas subordinadas à Corte de Contas, o que
inviabiliza a idéia de ele ter, no corpo do próprio Tribunal, um
representante seu. Não é minimamente razoável que um subordinado
aprecie as contas de seu superior hierárquico, sob pena de ferir o
equilíbrio constitucional dos poderes. E por isso que o Ministério
Público é especializado. Há necessidade de especialização dos
membros do Ministério Público para atividades contábeis, de
fiscalização orçamentária e de defesa do patrimônio público para
atuarem junto às Cortes de Contas. Aproveito a oportunidade para
dizer que os profissionais, os técnicos do Tribunal de Contas são bem
especializados e foram aprovados em concurso para fazerem um
estudo aprofundado, ou seja, debruçarem-se sobre as contas. Por
falar em contas, em relação às contas de 2004 do Governador, 2 mil
páginas e muitas ressalvas não foram explicadas. Os Conselheiros as
aprovaram sem ressalvas.

Em vista desses argumentos, o art. 124 da Constituição do Estado
diz que o Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas e de
Justiça Militar, será exercido por Procurador de Justiça integrante do
Ministério Público Estadual. Isso foi julgado inconstitucional pelo STF,
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n2 2.068, publicada em
16/5/2003, cujo relator foi o Ministro Sidney Sanches. Aliás, essa
inconstitucionalidade somente foi declarada em relação à expressão
"do Tribunal de Contas". O mais grave ainda é que o Governador do
Estado de Minas, em face da declaração de inconstitucionalidade,
designou três Procuradoras do Estado para desempenhar funções do
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Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado.
Conseguimos o termo de posse publicado no 'Minas Gerais". Se isso
for confirmado - e está confirmado -, peca pela inconstitucionalidade
pelas mesmas razões citadas. A Procuradoria-Geral do Estado é
subordinada ao Governador e emite parecer sobre as contas dele,
pecando por uma inconstitucional idade mais grave ainda, pois as
Procuradoras não são sequer membros do Ministério Público, e, sim,
advogadas.

Assim sendo, na modesta opinião da pessoa que estava dando a
consultoria, todos os processos julgados pela Corte de Contas
mineira, após a publicação do acórdão que julgou a
inconstitucionalidade do art. 124 da Constituição do Estado, em
161512003, são nulos a partir do parecer ministerial, podendo tal
nulidade ser declarada pela Justiça comum. E exatamente isso que
pedimos, inclusive alegando que não podem votar as contas do
Governador de 2002, 2003. 2004 e 2005, porque não possuem o
parecer legal do Ministério Público especializado.

Aí vem a conclusão. Com a aprovação do Projeto de Lei n g 3.335,
cuja redação final vamos votar hoje, que cria os cargos de Procurador
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e também dos
Auditores, com a conseqüente nomeação desses profissionais após a
realização de concurso público, salvo melhor entendimento, regulariza
a situação legal do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Então, com a aprovação da redação final e
com a promulgação do concurso público, a posse dos Promotores do
Ministério Público especializados junto ao Tribunal se legalizará.
Agora poderão rever as contas e assinar os pareceres. Nesse caso, a
Comissão de Fiscalização Financeira poderá obter esses pareceres e
fazer o projeto de resolução, que, depois, será votado aqui. Esse é o
nosso entendimento, em nome do povo mineiro.

Concluindo sobre as contas, estamos aqui para autorizar a abertura
de crédito suplementar. O interessante é que, nesse caso, pode. Será
um gasto feito para as despesas do Tribunal de Contas ainda nesse
governo. O que gostaria de ter discutido, mas não houve tempo
suficiente durante a votação das contas nesta Assembléia, foi o
relatório de avaliação de contas do exercício de 2004. Está quase
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pronto o relatório de 2003, e o de 2005 também já está sendo feito. Já
falei e repeti isso muitas vezes da tribuna: se for o caso, também está
aqui o pedido de liminar, para que não sejam votados os projetos de
resolução.

Quero fazer comentário sobre as 2 mil páginas do relatório dos
técnicos do Tribunal de Contas, que estudaram, aprofundaram,
debruçaram sobre as contas e apresentaram muitas ressalvas.
Passaram-nas para os Conselheiros do Tribunal, que aprovaram as
contas de 2004 sem ressalvas. Mas há problemas seriíssimos de
2003, e outros muito sérios também nas contas de 2004 e 2005.

Solicitei um resumo dessas 2 mil páginas, que fizeram em 152
páginas. Darei só um exemplo, para mostrar a gravidade da situação.
Gastos de saúde, pela Emenda n 2 29, têm de ser 12%. Pelas contas
dos técnicos do Tribunal, não foram gastos os 12%. Pelo que o
Governador apresentou, foram 12,16%, quase em cima. Mas, nessa
rubrica, há gastos com a reforma do Hotel de Araxá, hoje nas mãos do
Ouro Minas. Reformaram o hotel sob o pretexto de ser do lpsemg, e,
como o lpsemg é saúde, esse gasto de reforma é de saúde. Olhem
só. Depois, reconheceu-se que foi um erro- O gasto da reforma do
Hotel de Araxá, realizada com verbas da Comig, só de papel de
embrulho, dava para embrulhar o prédio inteirinho, segundo nossos
consultores. Fizeram as contas: só de papel gasto nessa reforma dava
para o prédio inteirinho ser embrulhado de presente. As verbas eram
da Comig, naquela época, caixa dois do Estado. Vamos fazer
auditoria agora, para saber se a Codemig continua como caixa dois.
Pedimos uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Comig, com
41 assinaturas. Não foi nem lida na Mesa. Solicitamos esta CPI sobre
a Comig, por causa da estrada de Maria da Fé a Cristina, quando
foram desviados ali grandes recursos, com a empresa Global
Engenharia, que ainda está atuando na Copasa e por aí, e outras
empresas mais; o aeroporto de Ouro Fino, a estrada da Serra do Cipó;
deveria ter sido duplicado o trecho entre Ouro Preto e Cachoeira do
Campo. Chegaram muitas denúncias na época, como a venda de
ações para as Ilhas Cayman. Aliás, este processo ainda está correndo
na Polícia Federal. Esses são motivos suficientes para fazer uma CPI.

Foi difícil arrumar as 41 assinaturas, pois a base do governo foi
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proibida de assinar. O Líder do Governo, na época, o Deputado
Antônio Carlos Andrada, hoje Conselheiro, disse-me que eu não
insistisse, pois há ordem expressa do Governador para a base não
assinar, pois isso poderia melindrar o ex-Governador, porque o
Secretário do ex-Governador, Sr. Henrique Hargreaves, era o
Presidente da Comig.

E bom que todos saibam que essa solicitação da CPI não foi nem
lida na Mesa. Nem sei se o Regimento Interno permite isso, porque
tinha de ser lida, votada, aberta; afinal, constavam nesse pedido 41
assinaturas de Deputados. Obrigado aos 41 Deputados de
consciência, que quiseram assinar e abrir a CPI da Comig. Na época,
tentei até livrar o nome da Codemig, porque o Presidente da Codemig
veio aqui e disse, em audiência pública, que, exatamente pela pouca
transparência nos atos da Comig, o Governador tinha suspendido
todos os convênios e providenciado a criação da Codemig. Decorei a
frase dele: 'Exatamente pela pouca transparência, o Governador
houve por bem suspender todos os convênios e providenciou a
criação da Codemig". Usei a mesma frase dele: "exatamente pela
pouca transparência, nós, Deputados, na consciência de
representantes do povo, queremos abrir uma CPI". Usei a mesma
frase, só que não conseguimos, não passou nesta Mesa, sempre a
serviço do Palácio da Liberdade.

Dei apenas um exemplo do Hotel de Araxá, que entrou na rubrica
saúde, assim como o Corpo de Bombeiros e os gastos da Copasa
com saneamento. Dizem que saneamento é saúde. E claro que é:
saneamento, água tratada de qualidade, coleta e tratamento de
esgoto, para depois jogar nos rios, nos córregos, coisa que a Copasa
não faz. A Copasa continua sendo, conforme um Diretor da Copasa
nos disse, a maior poluidora dos rios de Minas Gerais, do Rio São
Francisco, do Rio das Velhas. Foi inaugurada a Estação do Onça e
outra estação, mas já ouvi que não está operando 100%, como devia.

Em ltajubá, minha terra, há 29 anos paga-se a taxa de esgoto, e
nem coleta se fazia. Agora é que isso está sendo feito para, depois,
levar os resíduos à estação de tratamento e, depois ainda, tratar o
esgoto. A Copasa continua sendo a maior poluidora dos nossos rios,
nascentes e Iencóis freáticos. Aliás, há notícias de que a Copasa está
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sendo vendida. Não conseguiram fazer a Copasa rica e a Copasa
pobre, conforme aqui falou, em nossa Comissão, o Presidente
daquela empresa, apesar de ter sido traído pelo inconsciente, pois
começou a reunião dizendo um provérbio grego: 'não vá o sapateiro
além das sandálias", Mas, sem querer, foi além das sandálias.
Entendemos muito bem que há segundas, terceiras e quartas
intenções no projeto relacionado à Copasa. Ontem, criamos uma
subsidiária: Aguas Minerais de Minas, que não é divisão da Copasa, é
uma subsidiária. Esperamos que ela tenha capacidade de levar o
nome das águas minerais para o mundo todo, respeitando os lençóis
freáticos e o maior potencial hidromineral do mundo em qualidade e
quantidade. Portanto, no gasto com saúde, é incluído o gasto de
saneamento da Copasa. Os jornais de Minas Gerais não deram essa
notícia. Todos eles são blindados, aliás essa é a ditadura moderna.
Ele tem o Executivo nas mãos, isso é claro, pois é o Governador. Tem
o Tribunal de Contas nas mãos, e nada lá será contra ele. Tem
também a Mesa da Assembléia a seu favor, assim como a mídia. Por
que precisou sair no jornal "Folha de S. Paulo" do dia 13 de agosto:
"Aécio maquiou gastos com saúde no governo de Minas Gerais". Isso
foi publicado no dia dos pais e me encontrava em Caxambu,
almoçando com meu pai, que assina a "Folha de S. Paulo". Depois,
foram publicadas várias outras reportagens. Foi pura maquiagem, e
depois reclamam que a saúde vai mal, mas nela não se investem os
12% que lhe deveriam ser destinados. Também incluem os gastos do
IPSEMG como da Saúde. Dos salários de todos os Deputados e
funcionários públicos, desconta-se a contribuição para o lpsemg.
Esse, portanto, é um problema muito sério.

Estamos votando uma suplementação para o Tribunal de Contas,
que deveria ser um servidor do povo. Aliás, trata-se de um órgão
auxiliar da Assembléia. Três Deputados pediram uma auditoria plena
na Copasa. Recebemos a resposta de que a solicitação deveria ser
feita pela Comissão ou pela Mesa da Assembléia. Fizemos o que
pediam, mas eles são auxiliares da Assembléia e precisam fazer o
trabalho para auxiliar o representante do povo. Receberão essa
suplementação. Queremos que gastem bem esse dinheiro pois
merecem, inclusive para melhorar o salário dos técnicos porque
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Conselheiros - pasmem -, ganham igual a Desembargador. O pessoal
está fazendo passeatas e movimentos contra o aumento do salário de
Deputados Federais e Senadores, mas Conselheiros recebem
R$22.000,00, até fazerem 70 anos. Que eles tenham vida e saúde
que lhes dê tempo de se converterem, entendendo que se encontram
num esquema de manutenção do poder, e invertam a situação,
servindo à sociedade. Nós somos servidores. Essa suplementação
será votada e o dinheiro liberado. Que façam bom uso dele,
especialmente para o salário dos que trabalham, dos que fazem com
que as coisas aconteçam. Os técnicos trabalham realmente.

Eles fazem todo o relatório. Aqui está um resumo de 2004. Os
Conselheiros fazem um parecer político. Temos vários exemplos. Isso
acontece no Brasil inteiro. Temos o caso de Ribeirão Bonito. Alguns
cidadãos correram e provaram que o Prefeito, que já tinha as contas
aprovadas, estava desviando dinheiro público. Hoje ele está na cadeia
e devolvendo todo o dinheiro. O Tribunal de Contas de São Paulo
deve estar muito sem graça. O julgamento é político. Os sete
Conselheiros tinham ligação umbilical, partidária com o governo atual,
com Prefeitos e Vereadores. Eles têm ligações políticas. Na reforma
política que o Brasil necessita, é fundamental a mudança do Tribunal
de Contas. Não podemos desacreditar um tribunal. Tribunal, segundo
o Roberto Romano, é coisa séria. Como um tribunal faz um parecer
desses? Como uma Câmara Municipal, que trabalha, que se esforça,
por influência do Prefeito, acaba sendo comprada? Que tribunal é
esse? Que sentença é essa? Estamos aqui com as contas de 2003,
2004, 2005 maquiadas. Isso é uma maquiagem. E a questão da
publicidade? Temos aqui denúncias seriíssimas. Só o Sr. Valério
recebeu um grande dinheiro da Assembléia e do governo. Dizem que
ele tinha escritório nesta Casa. Só em novembro de 2004, no
"marketing" sobre o Déficit Zero, gastaram-se R$8.400.000,00 em
publicidade, na SMP&B, do Marcos Valério. E Deputados de vários
partidos receberam o mensalão. Isso ficou aprovado. Como aprovaríi,
sem ressalvas, uma conta sem parecer do Ministério Público? Isso já
vem com vício para a Assembléia. Já fizemos representação sobre
essa questão. Vai ser votada, nesta manhã, a redação final. Vai ter de
ser promulgada, tem de se fazer concurso público, dar posse aos
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aprovados, para que possam rever todas essas contas. Espero que,
sendo por concurso, isso não fique nas mãos da influência partidária e
econômica. Muito dinheiro corre nisso. Que eles façam um parecer,
pelo menos exigindo que as ressalvas que os técnicos fizeram sejam
sanadas, aprovadas. Com as contas de 2004 e outras mais, contas
relacionadas à Fhemig, à Unimontes e à dívida do Estado, podemos
ver que o Estado tem muitas dívidas. Elas têm aumentado a cada dia.

A questão está aqui e é relativa ao detalhamento das despesas.
Foram feitas várias ressalvas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria de tentar
entender V. Exa., que está sendo muito vago. Tenho a certeza de que
o telespectador da Assembléia e alguns Deputados aqui não
conseguem compreendê-lo, que falou, nesses dois últimos minutos,
em Cemig, Copasa, isso e aquilo. Mas o que tem isso a ver com a
questão? Gostaria de conseguir entender V. Exa. Estou sentado aqui
há quase uma hora, ouvindo V. Exa. Gostaria que V. Exa. fosse bem
sucinto para, realmente, mostrar a realidade. Quando V. Exa. fala
Copasa, DNA e ACM, ninguém consegue entender nada. Então, isso
dá uma impressão ruim. V. Exa., nesses últimos três dias, usou essa
tribuna mais que nos quatro anos em que ficou nesta Casa Agora,
para fechar com chave de ouro, gostaria de tentar entender V. Exa.
Falar de Copasa, Cemig, disso e daquilo é muito vago. Estou sentado,
ouvindo V. Exa., e continuarei tentando entender o seu
pronunciamento. Lembro-me do meu velho companheiro, que não
está mais, Raul Lima Neto. Com certeza, ele está presente, neste
momento e neste Plenário, acompanhando V. Exa., nessa tribuna.
Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sou eu quem agradeço, porque o
senhor me proporcionou um tempo para que eu procurasse um item
que desejava encontrar. O senhor acabou de chegar e vi quando o
senhor entrou no Plenário. Talvez não lhe tenha sido possível ouvir
bem o que eu disse no início. Também esta é uma oportunidade para
eu repetir o que já disse, nesses dias, pedindo até desculpas por vir
uma terceira vez à tribuna. Ocorre que tudo se acumulou no final; foi
afunilando, afunilando, e os projetos polêmicos ficaram para o final,
aliás, com negociações e conversas. Aceitaram emendas e
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substitutivos, e acabamos de votar o substitutivo com relação a lrapé,
à Cemig. A negociação foi essa, afunilada.

Se formos mesmo discutir tudo e tudo, todos aqui teriam de discutir,
mas também temos responsabilidade. Alguns disseram que não
abririam mão disso, porque representam o povo mineiro. Não me
sentiria bem depois. Não fui reeleito e não estarei aqui na hora de
votar as contas. Estamos votando aqui liberação de dinheiro para o
Tribunal de Contas, e a minha discussão está dentro do assunto.
Nunca usei, como muitos fazem, falar de assuntos que não têm nada
a ver com o projeto. Então, agradeço ao senhor o que disse.

Quem sabe eu não esteja sendo bem didático? Mas quero dizer que
o Tribunal de Contas, os Conselheiros são políticos, se o senhor ainda
não entendeu isso. Aliás, discurso do Deputado Chico Simões, que
tenho aqui, o senhor fez um aparte e está, sim, bem por dentro do
assunto. Não tomou providências, mas está bem por dentro da
questão. Digo que o Tribunal de Contas tem Conselheiros que são
políticos ligados partidariamente aos governantes; e que as contas e
os pareceres são muito bem avaliados e feitos pelo corpo técnico do
Tribunal de Contas, mas são passados para os Conselheiros que,
politicamente, aprovam as contas sem ressalvas. Há uma ou outra
ressalva, solicitando explicações de equívocos, mas as grandes
ressalvas não foram explicadas. Falo isso para o povo mineiro saber
que as contas são maquiadas e dei o exemplo da saúde. O
"marketing" que se faz, aliás, com o dinheiro público, passa uma idéia
que engana o povo; há um equívoco.

Vários dos senhores argumentaram aqui que o Governador teve
77% dos votos, o que lhe dá idoneidade- Isso não está relacionado a
idoneidade. Ter votos não se relaciona a idoneidade, até porque
mandato parlamentar, mandato executivo é uma coisa e eleição é
outra. Neste país, eleição virou gincana, e sabemos, aliás, quanto o
próprio Governador ganhou da Caemi da vida, que sabemos ser da
Vale do Rio Doce, e de outras mais. Sabemos que 200 empresários
financiaram R$500.000.000,00, na campanha de candidatos a
Deputados, Senadores, Governadores e Presidente da República.
São donos do poder 200 empresários, e esse título está estampado
no jornal. E isso o que digo aqui. Não é idoneidade nenhuma ter sido
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eleito com 77%, até porque esse "marketing" enganou o tempo todo.
Ele não quis aumento de salário, porque isso não lhe faz falta, uma

vez que ganha de outras maneiras, até dessas empresas que
financiam suas campanhas. Agora, ao argumentar, faz "marketing":
vai ao Ratinho, ao Luciano Huck e ao programa da Hebe, como da
última vez, e faz seu "marketing", dizendo não querer aumento de
salário. Ontem votamos aumento para Vice-Governador, Secretários,
etc. O "marketing" ainda pesa muito, e os 77% de votos não dão
idoneidade.

Estou explicando ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que as contas
do Governador apresentadas ao Tribunal de Contas não estão todas
explicadas. Há muitas ressalvas, e os mineiros precisam saber disso.
Não estarei aqui no próximo ano para falar sobre o tema quando
houver votação, já que foi retirado de pauta. Havia até uma liminar
para tirá-lo da pauta, o que nem foi necessário. Talvez para que
houvesse maior oportunidade de reflexão, a providência divina, na
qual acredito, colocou na pauta esse projeto sobre o Tribunal de
Contas, o que nos deu possibilidade de falar sobre o assunto. Espero
ter respondido ao Deputado, e, àqueles que não tiverem entendido o
que eu disse, estamos à disposição para explicar melhor. Já está
tramitando no Tribunal de Justiça nossa representação.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - V. Exa. terá muito tempo
para concluir sua fala. O senhor tem todo o direito de usar a tribuna,
durante todo o tempo, para fazer as considerações que estão sendo
feitas. Não vejo nada de estranho nisso, afinal esta é a Casa do
debate e do diálogo. Todavia, gostaria que V. Exa. retificasse - não sei
se seria esse o termo - o que disse agora, porque entendo que, no
calor e no clima da discussão, o que disse foi pesado. V. Exa. disse
que o Governador não precisa de aumento porque ganha de outras
formas.

Essa colocação nem é própria da personalidade de V. Exa., homem
equilibrado, com quem convivemos durante quatro anos sem que se
pudesse notar, em nenhum momento, qualquer tipo de desequilíbrio.
Por isso acredito que deve ter ocorrido um equívoco, já que o
Governador Aécio Neves, para mim, é um dos homens mais probos
deste Estado, uma das pessoas mais sérias e responsáveis de Minas.
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Quando ele abriu mão de seu salário, certamente sabia o que estava
fazendo.

Em quatro anos de administração Aécio Neves, não houve sequer
um fato que desabonasse sua conduta como Governador deste
Estado. Ele não permitiu que nenhuma das pessoas de seu governo,
por mais humilde que fosse, se envolvesse em qualquer tipo de
escândalo, diferentemente de alguns governos passados. Assim
sendo, acredito ter havido um equívoco. O Governador não precisa de
dinheiro de empreiteira para viver e financiar suas atividades políticas.
E uma pessoa que merece o apoio e a consideração do povo de
Minas Gerais.

Estranhei sua fala, o que talvez tenha passado despercebido para
algumas pessoas, mas eu estava - como estou - atento ao
pronunciamento de V. Exa. Deve mesmo ter havido um equívoco,
porque não houve qualquer fato no governo Aécio Neves, em nenhum
momento durante esses quatro anos, que desabonasse sua conduta.
Ele merece nosso respeito e acatamento, tal como V. Exa. o merece.

Não gostaria que o senhor terminasse seu pronunciamento ou sua
participação nesta Assembléia deixando essa impressão ruim. Deve
ter havido um lamentável engano, porque o Governador merece a
total e irrestrita confiança deste Parlamento e do povo mineiro.
Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço a oportunidade de falar
sobre isso. Não houve lamentável engano, mas lamentável
interpretação do senhor com relação à minha fala. Não falei nem fiz
qualquer indução. Como o senhor mesmo disse, o Governador não
precisa de dinheiro de empreiteira. Quis dizer que ele tem outras
fontes de renda, ou seja, tem como conseguir sua manutenção, não
dependendo do salário de Governador. Graças a Deus, ele e sua
família podem ter uma vida digna. A interpretação não foi minha.
Obrigado pela oportunidade de explicar claramente minha fala. Eu o
agradeço. Jamais faria isso, até porque o julgamento não nos
pertence.

Penso que nossa fala já foi suficiente. Há muito mais coisas. Só aqui
são 152 páginas provando as ressalvas nas contas de 2004. Ainda há
outras. Espero que esse dinheiro seja bem usado lá, inclusive para
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melhorar as condições de trabalho dos funcionários do Tribunal de
Contas, que merecem todo o reconhecimento pelo que fazem. Sei de
muitos deles que ficam frustrados porque fazem ressalvas, fazem o
estudo, mas os Conselheiros emitem parecer aprovando as contas.
Parece que o trabalho deles não valeu nada. Ficam frustrados porque
são pela moralidade, no entanto, os Conselheiros são políticos.

Estamos criando um fórum permanente de acompanhamento dos
Tribunais de Contas, a começar pelo da União, em que uma votação
recente indicava Deputado do P1 em atividade. Não sei se temos
outro critério de análise, se analisamos invertendo. Cristovam Buarque
sempre falou em inversão de prioridades, mas temos de inverter a
mentalidade também.

O poder emana do povo. Em nome do povo, junto com o povo deve
ser exercido, e pelo povo diretamente. O poder deve ser entendido
como serviço, e não como vantagem. Estão tirando vantagem.
Quando o poder é entendido como vantagem e privilégio, as pessoas
fazem esquemas para se manterem, pois não querem perdê-lo. Mas,
se entendemos poder como serviço, queremos que as outras pessoas
também venham servir. Esse é o sentido a que nos referimos.

Por outro lado, entendemos que se faz poder como vantagem para
grupos minoritários, para grupos econômicos que financiam
campanhas. Como contido no texto do documento "Etica, pessoa e
sociedade", enquanto a força do poder econômico determinar a
política por meio de financiamento de campanha, de "lobbies", de
relações privilegiadas de poder, de barganha de grupo junto ao
governo, a política será fonte de corrupção, de injustiça e de
instabilidade social.

Ainda bem que o STF derrubou aquele aumento absurdo. Então,
poderá derrubar também o aumento dos Conselheiros do Tribunal de
Contas, que vão continuar ganhando seus R$22.000,00 e mais um
tanto de cargo de confiança que colocam lá.

Quem entende e exerce o poder como vantagem e privilégio não
quer sair. Ai faz esquemas de manutenção do poder. O valerioduto"
alimentava o esquema de manutenção do poder. Aqueles que
descobriram o esquema, que deveriam acabar com ele, gostaram e
ainda entraram nele, aperfeiçoando-o.
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Lembro-me do esquema de poder relativo ao lixo em Itajubá. A
empresa que tirava o lixo da cidade tinha um esquemão. Um Vereador
que falava contra, que denunciava, acabou eleito Prefeito, assumiu e
aperfeiçoou o esquema. Em seu tempo de Prefeito, a retirada do lixo
ficava em R$240.000,00 por mês. Hoje, com um Prefeito mais sério,
pelo menos nessa questão, fica em R$110.000,00. Portanto,
R$130.000,00 iam para o ralo na outra época.

Esses são esquemas de manutenção do poder. Atualmente o
Tribunal de Contas faz parte desse tipo de esquema, assim como a
mídia de Minas Gerais e a Mesa da Assembléia, que, em muitas
situações, age de acordo com o esquema de manutenção do poder.
Podemos conversar mais sobre isso.

Concluirei lendo uma frase forte que leria ontem, mas não li. (- Lê:)
"A política é por essência ética, refere-se sempre à liberdade e
essencialmente à justiça. Não é mera arte ou técnica de exercer o
poder, mas é o exercício da justiça social". Santo Agostinho, muito
oportunamente, declarou: "Removida a justiça, o que são os remos
senão um bando de ladrões?" Aí diz Pascal: "A justiça sem a força é
impotente. A força sem a justiça é tirânica. E preciso juntar a justiça e
a força. Para consegui-lo, é preciso lazer com que o que o justo seja
forte e o que é forte seja justo".

E isso o que queremos: que o que é justo seja forte, tenha força.
Estou usando esse tempo de 45 minutos para falar que o que é justo

tem que ser forte, tem que aparecer, tem que ser predominante na
sociedade, mas não está sendo pela força do poder econômico, pela
força da mídia. Por isso fazemos esse apelo.

Já falei bastante e ainda falarei outras vezes, pois precisarei discutir
outras emendas, em nome do povo mineiro. Espero a compreensão
de todos, porque ficou tudo acumulado para o final. Mesmo com
dificuldade, estou falando em nome da justiça e do povo que nos
elegeu.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Sr. Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, fiz questão de fazer esse aparte primeiramente
pelo conteúdo que V. Exa. traz a esta Assembléia. Usar a tribuna não
significa cansar Deputados, pelo contrário, é uma prerrogativa do
Poder Legislativo. Feliz daquele que faz isso tão bem quanto V. Exa.,
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com conteúdo, discutindo matérias de interesse da população.
Quero dar esse testemunho porque o que V. Exa. traz, à luz dos

princípios e da doutrina social da igreja, é exatamente o que todos nós
deveríamos fazer nesta Casa. Nesse projeto V. Exa. discute a
responsabilidade e a atribuição dos Poderes. Sr. Presidente, quero
dizer que, infelizmente, o Poder Legislativo está sendo desrespeitado.
Muitas das mazelas que existem hoje na sociedade e em outros
Poderes são colocados nas costas do Legislativo, que virou a "Geni"
nacional.

Não vou fazer discurso corporativo, mas quem está aqui trabalha,
abre mão das suas responsabilidades - muitas vezes até dentro de
casa - paralisam carreiras para servir ao povo mineiro; e exatamente
porque delegamos para outros as decisões não exercemos com
"aquele" vigor o que nos compete.

Deputado Laudelino Augusto, quero parabenizá-lo e dizer que a
vontade do povo é soberana. Infelizmente, talvez seja essa a última
vez que V. Exa. ocupa essa tribuna, porque nem sempre o povo
escolhe quem merece, porque o processo eleitoral é complexo. Não
houve reforma política, e o poder econômico prevalece sobre as
qualidade individuais. Infelizmente, talvez V. Exa. esteja fazendo seu
último discurso como Deputado, já que, como militante social, sempre
estará nessa tribuna durante os seminários da Comissão de Meio
Ambiente e durante a primeira audiência pública do PPAG. V. Exa.
não está aqui para ter um salário ou para ter uma assessoria porque é
um militante construído e forjado nas lutas sociais.

Repudio todos aqueles que, pejorativamente, possam dirigir
qualquer palavra contra V. Exa., que está usando uma prerrogativa de
que, infelizmente, muitos abrem mão em troca de uma emenda
parlamentar, de um favor, de um emprego. V. Exa. é um dos
parlamentares mais dignos que já passou por esta Assembléia e que
continuará militando. Parabéns pelo excelente mandato a serviço do
povo mais humilde de Minas Gerais.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Sr. Presidente, quero
saudar o nobre companheiro que muito tem militado, especialmente
na Comissão de Meio Ambiente, que é o Deputado Laudelino
Augusto. V. Exa. demonstrou sua capacidade de intervenção, mas,
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muito mais que isso, sua capacidade de percepção do trabalho que o
Presidente de uma comissão pode ter.

Uma das nossas preocupações, tema das nossas discussões nos
últimos tempos, é sobre qual seria o nível de interferência que esta
Casa pode ter. Quais são as suas prerrogativas que foram
surrupiadas, de certa forma, pelo Executivo? Quais são as
prerrogativas que delegamos ao Executivo sem assumirmos
determinadas discussões e intervenções necessárias? Depois de
alguns anos nesta Casa, temos de refletir sobre o seu papel na
macropolítica e na questão do meio ambiente, da saúde e da
educação. Discutimos muito os projetos que o Executivo remete a
esta Casa, mas precisamos, nós mesmos, produzir matéria de grande
impacto positivo para a sociedade mineira, a fim de retomarmos as
prerrogativas do passado. A Casa está, de certa forma, em uma
situação a que foi levada ao longo dos anos. Ela passou a ter as suas
prerrogativas e condições de intervenção muito reduzidas, não por
sua culpa, mas pelo processo político natural de dezenas de anos.
Percebemos a necessidade de uma discussão mais profunda e mais
ampla sobre os problemas de Minas. Deputado Laudelino Augusto,
aproveito este aparte para dizer que, anteontem, tivemos a
oportunidade de acompanhar, em Brasília, várias escolas
agrotécnicas mineiras em processo de "cefetização". Das 11 escolas
de todo o Brasil presentes, 7 eram de Minas Gerais. Foi um momento
histórico importante, pois os Diretores dessas escolas assinaram um
protocolo de compromisso de melhoria dos indicadores desses cursos
rumo à "cefetização", ou seja, à constituição de centros educacionais
tecnológicos de impacto regional, econômico e social e de intervenção
e interação social na região. Esse momento foi extremamente
importante. A minha cidade, Barbacena, que possui uma escola
agrotécnica, foi um ponto pivô nesse movimento nacional. No princípio
deste ano, realizamos uma grande reunião, com a presença de vários
Diretores dessas escolas.

Este é um momento importante para salientarmos o compromisso do
governo Lula com a questão do ensino técnico e profissionalizante
para os jovens que necessitam estudar e, ao mesmo tempo, sair da
escola com uma profissão. Serão mantidos os cursos técnicos
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profissionalizantes e serão acrescentados os cursos tecnólogos, que
são cursos superiores de várias matérias técnicas. Neste ano, foi
realizado o primeiro vestibular para o curso superior de Gestão
Ambiental da Escola Agrotécnica de Barbacena.

Sete escolas, distribuídas em várias regiões de Minas Gerais, serão
transformadas em Cefet assim que cumprirem o protocolo de
compromisso de melhoria dos seus indicadores. Esse é um
compromisso do governo Lula e desses Diretores com o
desenvolvimento das suas regiões.

O Deputado Laudelino Augusto - Concluirei fazendo um apelo aos
Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Na próxima legislatura, quando
forem enviados para votação os projetos de resolução referentes às
contas dos Governadores Itamar Franco, 2002, e Aécio Neves, 2003,
2004 e 2005, que seja observada com atenção a presença do parecer
do Ministério Público especializado, se as ressalvas foram sanadas e
se tudo foi bem explicado, em nome do povo mineiro. Estejam atentos
ao que não é um detalhe, mas algo muito importante, para, depois,
aprovaram ou não as contas. Por que as contas de 2002 a 2004 ainda
não foram votadas?

O que o Tribunal de Contas está fazendo? Vamos pensar nisso
também. Parece que há contas de Prefeito, de 8 ou 10 anos, que
ainda não foram votadas. Precisamos corrigir isso. Esse é um dos
apelos que faço às senhoras e aos senhores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei & 2.595/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
Município de Frutal o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n9 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n2 2.59512005, com a
Emenda nQ 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.796/2006, da Mesa
da Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador do
Estado, do Vice-Governador do Estado, do Secretário de Estado e do
Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 651/2003, do Deputado
Biel Rocha, que estabelece a obrigatoriedade da implantação do
Programa de Redução de Resíduos. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno,
com as Emendas n2s 1, 2 e 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N2 65112003

EMENDA N2 4
Suprimam-se o § 12 do art. 32 do vencido, passando o § 2 2 a

parágrafo único.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: O estabelecido no § 12 insere-se na competência

privativa do Poder Executivo. A proposta é de inegável interesse
público, mas seu caráter adjetivo não se coaduna com a conotação
preferencialmente substantiva da lei.

EMENDA N9 5
Suprima-se o art. 52 do vencido.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: O estabelecido no art. 52 insere-se na competência

privativa do Poder Executivo. A proposta, embora de inegável
interesse público, apresenta caráter adjetivo, que não se coaduna com
a conotação preferencialmente substantiva da lei.
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EMENDA N 9 6
Dê-se ao inciso 1 do art. 2Q do vencido a seguinte redação:
"Art. 2 - ( ... )

- resíduo, todo material que sobra de um processo realizado por
empreendimento degradador ou potencialmente poluidor do meio
ambiente;"

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: Esta emenda visa a apresentar um conceito mais

técnico do termo "resíduo".
EMENDA N 9 7

Dê-se ao parágrafo único do ar!. 4 do vencido a seguinte redação:
"Art. 4 -
Parágrafo único - A síntese do relatório de resultados é de acesso

público, respeitado o sigilo industrial."
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gil Pereira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
quatro emendas do Deputado Gil Pereira, que receberam os n 9s 4 a 7,
e que, nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno, serão
submetidas à votação 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
Emendas n9s 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda n2 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n2 S. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n2 6. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n2 7. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei n 2 651/2003 na
forma do vencido em to turno, com as Emendas n 2s 4 a 7. A
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Comissão de Redação.
Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2 1.297/2003, do

Deputado André Quintão, que autoriza o Poder Executivo a implantar
o Serviço Social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 9 1, que apresenta, ao vencido em 1 Q turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de
Lei n 2 1.297/2003 na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, primeiramente quero

agradecer aos Deputados e às Deputadas que aprovaram, por
unanimidade, esse projeto de lei apresentado em 2003.

O Projeto de Lei n° 1.297/2003 abre importante oportunidade de
integração entre as políticas públicas de educação e de assistência
social: permitirá ao Governador acompanhar sistematicamente os
programas que estimulem o protagonismo juvenil, como a proposta do
Poupança Jovem, que integra o PPAG. Aliás, daqui a pouco o PPAG
será votado por nós, Deputados e Deputadas.

Esse projeto valoriza o assistente social, o psicólogo e os demais
profissionais da área social na rede pública de ensino e permitirá a
discussão de programas preventivos de combate à evasão escolar e
de prevenção ao uso de drogas e à gravidez precoce e
acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família.

Sr. Presidente, Minas Gerais, a partir dessa decisão da Assembléia,
é o primeiro Estado a implantar o serviço social na rede de educação.
Já existe projeto de lei em âmbito federal e em vários Estados, mas a
Assembléia mineira saiu na frente. Portanto, da mesma maneira que
ocupamos a tribuna por várias vezes para criticar e apontar
divergências, quero agora fazer um reconhecimento. Primeiramente o
faço ao Deputado Mauri Torres, Presidente desta Assembléia, que se
empenhou para que esse projeto estivesse na pauta neste último dia
da nossa legislatura. Sem o empenho dele, da assessoria desta Casa,
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do Secretário-Geral da Mesa e das Comissões, isso não seria
possível.

Quero agradecer também ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder
do Governo, que se empenhou junto à assessoria da Maioria, com o
José Geraldo e toda a equipe, para que pudesse, nas comissões,
apresentar um substitutivo que fosse aceito pelo governo, sem
desfigurar e interferir no conteúdo principal do projeto: o atendimento
aos alunos e às alunas da rede pública estadual de educação.

Quero também agradecer o empenho do Vice-Governador eleito,
Antônio Anastasia, que assumiu esse projeto. Ele o discutiu e se
empenhou junto à Secretaria da Educação para retirar eventuais
resistências a fim de que o projeto fosse implementado. E o mais
importante é que estamos votando um projeto que será implementado
no próximo ano, no segundo governo do Aécio Neves. Esse projeto
será modelo para todo o País.

Portanto, agradeço também a nossa assessoria, às assessorias da
Maioria e da Minoria, ao Carlão, às assessorias da Bancada do PT, da
Deputada Ana Maria e do nosso gabinete e a todos aqueles que
contribuíram ocupando a tribuna na semana passada. Esse projeto
estava tramitando há quatro anos e, por falta de entendimento político,
não chegava ao Plenário. Mas o importante é que chegou hoje, no
último dia desta legislatura.

Repito: a Assembléia de Minas está sendo pioneira. Não estamos
aqui simplesmente aprovando um projeto de lei que atenderá ao
interesse de um Deputado da Oposição, mas ao interesse das
políticas públicas em curso no Brasil, nas esferas federal, estadual e
municipal. Esse projeto integrará a educação à rede de proteção
social hoje existente, ao Sistema Unico de Assistência Social, ao
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - tão bem
defendido pelo Deputado Padre João nesta Casa -, ao Fundeb, ao
programa Bolsa Família e aos programas que defendem a vida em
plenitude.

Portanto, agradeço aos Deputados e às Deputadas desta Casa.
Sem o apoio da base de governo e, evidentemente, do meu partido,
não teríamos aprovado esse projeto hoje. Muito obrigado em nome da
vida nas escolas de Minas Gerais.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei
2.086/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a
proteção da saúde dos consumidores nos estabelecimentos
comerciais que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma dc
vencido em 1 2 turno com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n 2s 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está ] portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto
de Lei n2 2.086/2095 na forma do vencido em 12 turno, com as
Emendas n2s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2.087/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a prática do turismo
de aventura no Estado e dá outras providências. A Comissão de
Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de Lei n 9 2.087/2005
na forma do vencido em 12 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n Q 2.493/2005, do
Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Maria Tereza Lara, que
cria o Programa Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na formado vencido em 1 Q turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.493/2005 na forma do vencido em 1 2 turno.
A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Registro a importância desse

projeto, instituindo o fórum da Agenda 21. A questão da participação
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popular é importantíssima. Institui o fórum, que tem que ser paritário e
dará oportunidade para que a sociedade construa a Agenda 21 junto
com o governo.

Cumprimento o Deputado Laudelino Augusto, com quem tivemos a
honra de assinar o projeto, por essa iniciativa. Agradeço a todos os
pares desta Casa que votaram favoravelmente.

Aproveito a oportunidade, para dizer que o Projeto de Lei n9
7.36112006 foi aprovado pela Câmara Federal, na Comissão Mista de
Saneamento. O projeto estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Como já foi dito pela Deputada Elisa Costa, a
esse projeto de iniciativa do governo federal, do Presidente Lula, foi
apensado o Projeto de Lei n 2 1.144/2003, da Deputada Federal Maria
do Carmo Lara, minha irmã. A Deputada tem dedicado seu mandato à
questão do saneamento, na Comissão Mista, e também à proposta
desse projeto que tramita na Câmara Federal desde 2003. E uma
oportunidade importante para a implantação desse projeto que já se
tornou lei e diz respeito muito diretamente à questão ambiental.

Cumprimento o Deputado Laudelino Augusto e a Deputada Federal
Maria do Carmo por essa iniciativa similar e pela aprovação dos dois
projetos. Muito obrigada.

O Deputado Laudelino Augusto - Sinto-me incluído na fala da
Deputada Maria Tereza Lara. Quero fazer justiça e lembrar que os
autores de fato são os membros do Fórum Mineiro da Agenda 21, que
já atuam e têm feito vários trabalhos. No final do seminário sobre a
Agenda 21, que fizemos na Assembléia, recebi o projeto de lei, como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Pediram que o assinasse e fizesse tramitar na Assembléia. Sugeri que
fosse feito por iniciativa popular e ofereci ajuda na coleta de
assinaturas. E interessante conscientizar a população mineira sobre o
meio ambiente e sobre a Agenda 21, assinada em 1992, que ainda
não está bem-implementada no País nem no Estado de Minas Gerais.
Acharam que a iniciativa popular demoraria muito, pois eram
necessárias muitas assinaturas. Pediram que eu assinasse. Insisti na
questão e disse que pediria à Deputada Maria Tereza Lara,
Presidente da Comissão de Participação Popular, que assinasse junto
comigo. Faríamos audiências e aprofundaríamos o assunto.
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Ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, passou por uma
modificação, foi feito um substitutivo, O Fórum Mineiro não gostou
muito, e o projeto ficou parado. No final das contas, não seria votado,
mas conseguimos colocá-lo na pauta mínima.

Agradecemos muito à Consultoria da Casa, que tem uma visão bem
ampla e aberta dos trâmites legais, da questão ambiental, além de
reconhecer a importância do Fórum Mineiro da Agenda 21. A
Consultoria elaborou uma emenda, que foi aprovada no parecer, para
que o Fórum Mineiro da Agenda 21 seja uma realidade, que o governo
do Estado possa dar andamento, criar esse programa. Assim teremos
o nosso meio ambiente preservado. Vamôs resgatar a beleza para o
bem da humanidade. Obrigado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 13h59min.
Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.027/2006, do

Deputado Gustavo Corrêa, que dispõe que os estabelecimentos
comerciais que compram materiais de metal usados para revenda
ficam obrigados a manter cadastro com dados pessoais e endereço
completo das pessoas físicas ou jurídicas das quais foram efetuadas
as compras. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n 2 3.027/2006 na forma do vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n2 3.436/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 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.

Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise, que fará o
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pronunciamento de despedida da Deputada Maria Olívia.
Palavras do Deputado Rêmolo Aloise

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e
senhores, talvez a emoção leve as pessoas a transferir seus
sentimentos àqueles com quem conviveram durante alguns anos. A
nossa querida Deputada Maria Olivia encaminhou um pronunciamento
à Mesa desta Casa, e seus membros solicitaram que eu aqui viesse
para transmitir aos nossos queridos colegas, àqueles que partirão e
àqueles que aqui ficarão, os sentimentos de uma Deputada que
trabalhou nesta Casa durante 16 anos. (- Lê:)

"Só é possível compreender a vida olhando-se para trás, mas só é
possível vivê-ia olhando-se para a frente. Não existem limites para os
sonhos, neles posso viajar e concentrar objetivos. Mesmo sem
destino, há sempre um tempo para partir. Por isso tento redescobrir os
meus caminhos. As pessoas buscam a felicidade em muitos lugares,
mas ela está bem perto, está dentro de nós mesmos. Para sermos
felizes, só precisamos de duas coisas: uma para fazer, outra para
esperar.

Há 16 anos, cheguei a esta Casa e fiz dela a extensão do meu lar.
Honrei meu mandatos, fui presente, respeitei colegas, funcionários. E
servi à Mesa da Assembléia como se dela participasse.

Lembrar-me-ei com saudade de todos que tiveram assento neste
Plenário, de 1991 a 2006. Alguns partiram para sempre; de outros,
nunca mais tive notícias, mas todos fazem parte dos meus sonhos, da
minha história, do meu sucesso e da minha realização pessoal.

Aos funcionários desta Casa, o meu respeito, o meu carinho e a
minha eterna gratidão. Aos colegas que aqui ficam, bom trabalho; aos
que irão partir, que encontrem seu caminho.

Olho para trás, neste momento, e digo que valeu a pena passar por
este Parlamento. Valeu a pena representar a terra do sol, dos
canaviais, a minha Lagoa da Prata, e centenas de outros Municípios.
Valeu a pena sonhar e acreditar nos meus sonhos. Um feliz Natal a
todos, extensivo a seus familiares. Sejam felizes! Até um outro dia!"

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Ouso pedir este aparte
porque não poderia deixar de manifestar de público, na Assembléia,
um pouco de Maria Olívia. Tenho uma grande satisfação em dizer
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que, antes de ser eleita Deputada - e o foi por quatro mandatos -,
recebeu o título de Cidadã Honorária da minha querida Curvelo, por
merecimento e pelo seu trabalho, quando ainda prestava serviços à
antiga LBA, da qual foi Superintendente, com muita eficiência.

Maria Olívia, quero manifestar, mais uma vez, o reconhecimento do
seu potencial, da sua capacidade, da sua sensibilidade. Pode ter
certeza de que você continuará conosco aqui, não só por causa do
seu filho. Pode não estar presente, mas você permanecerá
eternamente nos corações de todos nós. Que Deus te ilumine e dê
forças a seu filho, para que ele dê prosseguimento ao seu trabalho!
Isso é muito importante. E que Deus te ilumine na sua caminhada!
Obrigado, prezada colega.

O Deputado Rêmolo Aloise - Caros colegas, estou aqui como um
privilégio, pode-se dizer, por representar uma colega minha de 16
anos. Peço aos Deputados que entendam que estou concedendo
aparte por dedicação à minha querida amiga Maria Olívia. Ao
Deputado Alencar da Silveira Jr., primeiramente, e depois ao
Deputado Dilzon Meio.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não poderíamos
deixar de manifestar nosso apreço pela Deputada Maria Olívia, e
tenho a certeza de que este é o sentimento de vários companheiros
que passaram por esta Casa e dos que estão aqui e tiveram
oportunidade de conviver com a Deputada. Maria Olivia foi amiga,
irmã, mãe, companheira, conselheira. Havia dia em que ela chegava
aqui emburrada, fechava a cara e não conversava com ninguém. Mas,
na grande maioria deles, estava ali para aconselhar, com seu jeito
típico.

Pode ter certeza, Deputada e amiga Maria Olívia, vamos sentir muito
a sua falta. Seus casos farão falta, sua amizade fará falta, sua história
fará falta. Você é uma mulher vitoriosa, que sabe o que quer. Acima
de tudo, você foi uma amiga e assim continuará sendo. Muito obrigado
por ter-nos dado a oportunidade de conviver com V. Exa., com a
amiga Maria Olívia. Muito obrigado por ter-nos ensinado o que
ensinou nesta Casa.

Um abraço, que Deus a proteja nessa caminhada, com a certeza de
que você sempre terá um lugar no coração de todos nós. Muito
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obrigado.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n9

3.732/2006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera o art.
225 da Lei n2 6.763, de 26/12/1975, que inclui a Assembléia
Legislativa como participante do procedimento a ser adotado pelo
Estado na realização de medidas necessárias à proteção da economia
sempre que outra unidade da Federação conceder benefício fiscal não
previsto em lei complementar ou convênio celebrado, nos termos da
legislação específica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em l Q turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 3.732/2006

EMENDA N 2 1
Acrescente-se onde convier:
Os arts. 6 2 e 72 da Lei n 2 15.757, de 4 de outubro de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6 - O benefício de que trata esta lei somente poderá ser

utilizado uma vez no período de dois anos contados da data da
aquisição do veículo"

"Art. 72 A alienação de veículo adquirido nos termos desta lei antes
de dois anos contados da data de sua aquisição a pessoa que não
satisfaça as condições estabelecidas nesta lei acarretará o pagamento
pelo alienante do tributo dispensado."

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. ( ... ) - O § 30 do art. 12 da Lei n2 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII:
"Art.12-(...)

XXIII - embalagens em geral.'.".
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Paulo Piau

EMENDA N 2 3

rs
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ( ... ) - As alíneas 'b.1', 'b.2', 'c.1', c.2' e ci' do item 4 do § 52 do

art. 29 e o § 12 do art. 32 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 29 -
§52-Ç..)
4) (...)
b-( ... )
b.1 - no período entre 1 de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2010:

b.2 - a partir de l de janeiro de 2011, por qualquer estabelecimento;
c-( ... )
c.1 - no período entre 1 9 de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2010:

c.2 - a partir de 12 de janeiro de 2011, em qualquer hipótese;
d - a entrada, a partir de 1 9 de janeiro de 2011, de bem destinado a

uso ou consumo do estabelecimento.
(...)
Art. 32-(...)
§ 1- De 1 9 de novembro de 1996 a 31 de dezembro de 2010, o uso

ou o consumo, no estabelecimento, de mercadoria por ele produzida
ou adquirida para industrialização ou comercialização determinará o
estorno do crédito a ela relativo.'.".

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gustavo Corrêa

EMENDA N 2 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ( ... ) - O art. 32-E da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte
signatário de protocolo firmado com o Estado que promova operação
de saída contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do
"telemarketing" sistema simplificado de escrituração e apuração do

LJ
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ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição
aos créditos do imposto decorrentes de entrada de mercadorias ou
bens ou de utilização de serviços.'.".

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Gustavo Corrêa

EMENDA N 9 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ( ... ) - O art. 72 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso XXV e §16:
Art. 7-( ... )
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor novo com

até 127 HP de potência bruta - SAE -, destinado a motorista portador
de deficiência físico-motora cuja habilitação seja restrita a veículo
especialmente equipado, ainda que apenas com direção hidráulica ou
câmbio automático, de série ou não.

(. .
§ 16- Na hipótese do inciso XXV do "caput" deste artigo:
- a não- incidência está condicionada a que:

a) o benefício correspondente seja transferido ao adquirente do
veículo, mediante redução no seu preço;

b) o adquirente do veículo não tenha débitos para com a Fazenda
Pública Estadual;

c) o adquirente do veículo obtenha reconhecimento prévio junto à
repartição fazendária, observadas a forma e as condições previstas
em regulamento;

II - o adquirente deverá recolher o imposto com os acréscimos
legais, a contar da data de aquisição constante do documento fiscal
de venda, na hipótese de transmissão do veículo, a qualquer título,
dentro do prazo de dois anos contado da data de aquisição, a pessoa
que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal;

III - ressalvados os casos excepcionais em que ocorra a destruição
completa do veículo ou seu desaparecimento, o benefício somente
poderá ser utilizado uma vez no período de dois anos, contado da
data de aquisição.'.".

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2006.
Alberto Pinto Coelho - Célio Moreira - Antônio Júlio.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma emenda do Deputado André Quintão, que recebeu o n 9 1, uma
do Deputado Paulo Piau, que recebeu o n 9 2, duas do Deputado
Gustavo Corrêa, que receberam os n 9s 3 e 4, e uma dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Célio Moreira e Antônio Júlio, que recebeu o n9
5, e que, nos termos do § 49 do art. 189 do Regimento Interno, serão
submetidas à votação independentemente de parecer. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
inicialmente agradeço aos companheiros desta Assembléia Legislativa
o convívio que tive com vários de vocês, por 12 anos, por 8 ou por 4
anos, o que muito me enriqueceu e me trouxe muita alegria. Faço
esse reconhecimento, de coração.

Manifesto a minha disponibilidade junto à Câmara Federal, para que
somemos esforços em busca de um desenvolvimento para o nosso
país e, de maneira especial, para o nosso Estado.

Gostaria de cumprimentar o Deputado Luiz Humberto Carneiro por
esse projeto que apresenta e também os seus relatores, por terem
admitido a correção de um item muito importante em relação à
indústria mineira de sacos plásticos, principalmente porque, vizinha de
outros Estados, estava ficando sem poder de competição.

Trata-se de uma luta antiga. Há cerca de três anos vimos lutando
para salvar esse tipo de indústria, ou melhor, a indústria do saco
plástico preto para embalagem de lixo.

A Secretaria de Fazenda, por muito tempo, entendeu que ela não
deveria ter o mesmo tratamento tributário dispensado às outras
embalagens, como, por exemplo, a de arroz e a de feijão; mas, agora,
conseguimos corrigir essa distorção. Por isso, o meu agradecimento a
esta Casa por essa correção.

Ocupo esta tribuna para encaminhar essa votação, levando comigo
uma frustração. Estamos há quatro anos lutando pelo ajuste tributário
do álcool no Estado. Aqui, em Minas, o ICMS do álcool é de 25%. Não
é o maior do País. Estados que não produzem álcool, em via de regra
têm impostos maiores em razão da arrecadação.

Minas, hoje, é um Estado que já está auto-suficiente na produção de

- -
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álcool, ao lado de São Paulo, que cobra apenas 12% de ICMS; de
Goiás, com apenas 15% de ICMS; e do Paraná, com 18% de ICMS, e
são Estados produtores. Chegamos à conclusão de que Minas é o
Estado que mais tributa o álcool. Quando digo isso, muita gente pode
pensar que estou defendendo o usineiro. Pelo contrário, claro que,
para decidir investir em Minas Gerais, o usineiro vai olhar o custo do
ICMS, dos impostos, porque o mercado interno de Minas é importante
para ele. Mas diria que o consumidor mineiro não está tendo a
oportunidade, pois hoje 80% da produção dos carros nacionais são
carros "flex", que podem usar álcool; quando se chega a um posto de
gasolina, pode-se optar entre a gasolina e o álcool. Os dados mostram
que o consumo de álcool no Brasil, neste ano, foi acima de 30%,
exatamente por causa dos carros "flex". Em Minas Gerais, pasmem os
senhores, reduziu-se o consumo do chamado álcool hidratado em
11%. Enquanto, no Brasil, o consumo do álcool cresce mais de 20%,
Minas Gerais reduziu em 11%. São dados da ANP, são dados oficiais.
Isso porque o consumidor mineiro está tolhido de colocar álcool
combustível em seu carro "fIex".

Sr. Presidente, estamos lutando por isso. Há um projeto que ainda
fica nesta Casa, evidentemente será arquivado, pedindo a redução do
ICMS de 25% para 12%, mas claro que não vamos conseguir votá-lo
agora.

Apresentamos algumas emendas a esse projeto, que ora está em
processo de votação. Demos a alternativa ao governo de reduzir a
alíquota de ICMS do álcool para 12%, 15% ou 18%. Ontem tivemos
uma reunião bastante intensa na Secretaria de Fazenda, para tentar,
de última hora, ainda corrigir essa distorção. Esse tributo de 25% é
maléfico para o desenvolvimento do Estado, em que pese a Secretaria
de Fazenda ter avançado. Temos de comemorar os avanços dessa
Secretaria, pois seu enfoque desenvolvimentista melhorou. Mas diria
que Minas tem de avançar muito ainda. O enfoque da Secretaria de
Fazenda ainda é arrecadatório, e não se pode fazer desenvolvimento
baseado em tributo. Por isso, levo minha frustração ao deixar esta
Casa, mas não vou deixar de continuar essa luta, porque há um
compromisso, Deputados Irani Barbosa e Zé Maia, do governo do
Estado, do Governador; e ontem houve um compromisso da
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Secretaria de Fazenda, por meio do seu Secretário Adjunto Pedro
Meneguetti e do nosso Líder, Alberto Pinto Coelho, de trazer esse
assunto á discussão agora, no início da nova legislatura.

Queria lazer um apelo aos nossos queridos Deputados Estaduais,
os que permanecerão e os novos que virão, para que esse assunto
seja o mais rapidamente possível tratado, porque deixarei aqui um
número que impressiona: há 25 projetos de unidades industriais
previstas para Minas Gerais. Todos pensam que esse investimento
anunciado pelo governo está liquido e certo, mas não está. Ontem
estivemos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e
vários desses projetos nem contêm protocolo de intenção assinado, o
que significa que esses investidores poderão deixar o nosso Estado e
migrar para Goiás ou para o Mato Grosso ou para outros Estados em
que a situação tributária lhes seja mais conveniente. Deixo esse
apelo.

Portanto, Sr. Presidente, aqui não há nenhuma intenção de
beneficiar segmentos. Pelo contrário, inclusive os postos de gasolina
estão nessa empreitada, além dos consumidores, para que Minas faça
essa correção.

O setor sucroalcooleiro de Minas Gerais tem uma concepção
diferente do Nordeste, onde o usineiro é dono da usina, das terras, do
caminhão que transporta a cana, do posto de gasolina e da oficina
mecânica, o que implica concentração de renda. As usinas que vieram
para Minas Gerais têm uma concepção diferente. Os usineiros são
donos da usina. Compraram pouca terra em torno da usina e,
portanto, nem terra têm. Fazem distribuição de renda por meio dos
produtores rurais, terceirizam transporte, assim como oficina
mecânica, havendo, portanto, distribuição de renda.

O meio ambiente está equilibrado porque nosso aparato legal-
institucional faz com que esse equilíbrio exista. Minas pode salvar
agora apenas o aspecto social, que é fazer com que o produtor e o
trabalhador rural tenham a opção de permanecer no campo. Isso é o
que está nas mãos do Governador Aécio Neves, como sugestão, para
que desenvolva um bom programa, como o que acontece com nossa
usina de Deita, que incentiva os produtores de cana a produzir leite
em pasto irrigado. Isso é política pública, é programa de governo.
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Acredito que temos a chance de evitar a monocultura, que faz com
que a cultura da cana se expanda de maneira negativa.

Essa luta não termina, embora muitos estejam frustrados, mas
fazemos tudo dentro do possível. A luta continua principalmente pelos
compromissos assumidos para solucionar esse caso no início de
2007. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria que as palavras
tranqüilas do Deputado Paulo Piau se transformem em realidade
porque esta Casa, com certeza, contemplará esse setor no próximo
mandato, uma vez que a bancada de Alagoas, aqui altamente
privilegiada, resolverá os problemas relativos a ICMS do açúcar e do
álcool. Tenha essa certeza.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia - Cumprimento o Deputado Paulo Piau por seu
encaminhamento, dizendo-lhe que o setor sucroalcooleiro está
investindo alguns bilhões de reais em Minas Gerais, promovendo
ampla geração de emprego e renda, aumentando a arrecadação de
ICMS do Estado e de Municípios mineiros. E um setor extremamente
estratégico para o Estado e merece deste parlamento e do governo
uma atenção especial.

Tenho a certeza de que, mesmo estando no Congresso Nacional,
travaremos uma discussão madura com a Secretaria da Fazenda e
com o governo do Estado, já que se trata de um setor estratégico, que
produz energia limpa, renovável, além de açúcar e álcool. No ano que
vem, continuaremos essa discussão extremamente importante para o
Estado de Minas Gerais. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado Luiz Humberto
Carneiro pela proposição do Projeto de Lei n 2 3.732, de suma
importância. Parabenizo também o Deputado Paulo Piau por seu
pronunciamento, lamentando o tato de a emenda não ter sido
acatada, o que seria fundamental para o nosso Estado, grande
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produtor de álcool e açúcar. Infelizmente é um Estado produtor, mas
não consumidor.

Hoje, se considerarmos o Estado de São Paulo, o ICMS cobrado é
de 12%; em Goiânia, é de 15%; em Minas Gerais, 25%. E algo
totalmente sem lógica, sem pé nem cabeça, que prejudica os
motoristas que poderiam abastecer seus veículos com álcool e com
um custo mais barato. Mas quem mora próximo a outros Estados,
neles abastece seus veículos, o que faz com que vá para fora o ICMS,
faz com que Minas deixe de arrecadá-lo. E lamentável. Esperamos
que, o mais rápido possível, o governo do Estado cumpra sua
promessa de diminuir o ICMS do álcool e do diesel, para que
possamos gerar mais renda para a população. Algumas promessas
não foram cumpridas. Sabemos do grande número de veículos flex
vendidos no Estado. Isso poderá aumentar a arrecadação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deixo um abraço ao Deputado
Paulo Piau. Temos de parabenizar o projeto. Fica o nosso protesto
contra a Secretaria de Fazenda, que não reduz o ICMS do gás natural
veicular. Mais uma vez, no final de ano, não conseguimos uma
negociação para o problema. Quero deixar claro para os
companheiros, para o governo e para a Gasmig que temos hoje o
mais caro gás do Brasil. Quando fizemos um seminário aqui, Minas
Gerais era o segundo Estado com número de veículos movidos a gás
natural. Passados dois anos, Minas Gerais encontra-se na 10
posição. Todos os Estados conseguiram passar à frente de Minas. Há
um descaso muito grande, pois a Gasmig só quer o lucro, o lucro. O
gás natural veicular continua com seus 18%, e o industrial, com 12%.
O transporte é o mesmo, a condução é a mesma. Se formos nos
igualar a outros Estados, teremos de fazê-lo com o Rio de Janeiro,
que tem uma taxa de 6%, ou com São Paulo, com 12%. Só Minas
cobra essa taxa. Fica hoje esse protesto em nome dos integrantes do
gás natural.

O Deputado Célio Moreira falava-me ontem sobre a possibilidade de
uma emenda. Disse-lhe que não adiantava, pois já havia conversado
com o Fuad. Vamos ver se o próximo Secretário dará um jeito nisso. A

'-4



2384

Secretaria é terminantemente contra.
As convertedoras, que eram em número de 250, hoje são 30.

Estamos perdendo mercado. 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, a Emenda n Q 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n Q 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda & 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 4. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 2 S. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado em 2 Q turno,
o Projeto de Lei n 2 3.73212006 na forma do vencido em 1 Q turno, com
as Emendas n2s 1 a S. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 3.64412006, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a Revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - 2004-2007, exercício de 2007, e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n 2s 23, 26, 31, 32, 40, 53,
59, 61, 64, 66, 68, 72, 73, 74 e 78; com as Emendas ns 92 a 103 e as
Subemendas ns 1 às Emendas ns 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 62,
63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82 e 91; e pela rejeição das
Emendas n 2s 1 a 3,6 a 9, 11 a 15, 21, 22, 24, 25, 27 a 29,33,35 a
39, 41 a 52, 54 a 58, 83 a 86 e 88. Ficam prejudicadas, com a
aprovação das respectivas Subemendas n 2s 1, as Emendas ns 4, 5,
16, 17, 18, 19, 20, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82
e 91. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, primeiro desejo dizer
que, em virtude da vontade da maioria da Casa para apreciarmos
também o Orçamento ainda hoje, abri mão da discussão por 60

L1



2385

minutos, a fim de fazer o encaminhamento, em 10 minutos, da
votação da revisão do PPAG. Evidentemente, farei uma avaliação
mais sucinta abordando um aspecto: o das emendas populares
apresentadas.

Por meio da Comissão de Participação Popular, mais uma vez,
fizemos um processo de consulta popular, de apreciação popular, que
foi iniciado em 2003. Foram consultadas mais de 200 entidades. Em
2004 e 2005, continuamos com esse trabalho. Neste ano, os trabalhos
foram coordenados pela Deputada Maria Tereza Lara, Presidente da
Comissão de Participação Popular, e pelo Deputado Domingos Sávio,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, tendo como
relator o Deputado Sebastião Helvécio, a quem agradeço muito pela
sensibilidade e o trabalho conjunto de apreciação das emendas, que
foi um trabalho técnico e contou com a assessoria da Casa, do nosso
companheiro Rogério Gurjão, do José Geraldo e da equipe da Seplag,
na pessoa do Bernardo. Analisamos 77 emendas, sendo que 69 foram
aprovadas. Então, das 77 emendas populares apresentadas, 69 foram
aprovadas, sendo 30 relacionadas ao Orçamento e ao PPAG e 39
relativas a requerimentos.

Então, Sr. Presidente, desejo parabenizar a Deputada Maria Tereza
Lara e os Deputados Domingos Sávio e Sebastião Helvécio, que
foram os condutores desse processo, e a sociedade civil organizada,
que acolheu o convite da Assembléia.

Para ser bem objetivo, encaminho pela aprovação das emendas.
Conseguimos uma emenda de R$1.500.000,00 para o Programa
Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional - Prosan -;
R$100.000,00 para o Consea; R$100Á000,00 para titulação de
pequenas posses; R$100.000,00 para ação discriminatória;
R$100.000,00 para o Escola-Família Agrícola; R$100.000,00 para
levantamento da situação dos quilombolas em Minas Gerais;
R$150.000,00 para apoio à pessoa com deficiência; R$100.000,00
para reativação do escritório de direitos humanos; R$50.000,00 para o
CCGLBTTT; R$300.000,00 para o reordenamento da gestão
descentralizada da Sedese; R$300.000,00 para a realização da
Conferência Estadual de Assistência Social; R$150.000,00 para
informatização dos conselhos tutelares; R$150,000,00 para o Fundo
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Estadual da Infância e Adolescência; R$150.000,00 para apoio à
política de criança e adolescente; R$1100.000,00 para capacitação de
professores de educação infantil; R$100.000,00 para o combate à
violência e à exploração sexual infanto-juvenil; R$100.000,00 para
proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte;
R$150.000,00 para o Programa Família Acolhedora; R$100.000,00
para o Programa de Atendimento aos Egressos de Medidas
socioeducativas; R$1 00.000,00, para o Programa Agua na Escola.

Portanto, R$4.000.000,00 foram aprovados no Plano Plurianual de
Ação Governamental e Orçamento. Para economizar nosso tempo, já
estou fazendo o encaminhamento conjunto, porque o que está
aprovado no Plano Plurianual e tem incidência no Orçamento também
será aprovado.

Defendo o relatório apresentado pelo nobre Deputado Sebastião
Helvécio. Queria falar, Deputado, sobre a seriedade com que V. Exa.
tratou as 77 emendas aprovadas. Sabemos que nem todas foram
aprovadas, como algumas da área de alimentação escolar e de
combate ao trabalho infantil, cujos valores ultrapassavam a margem
possível de debate nesta Casa. Estas não foram acolhidas. Isso não
aconteceu por falta de vontade política do relator ou da Comissão de
Participação Popular. O trabalho foi feito em conjunto, o que foi
discutido e aprovado contou com o aval dessa Comissão. Não houve
aquela história: o que é bom a Comissão de Participação Popular
aprova, o que não foi aprovado é de responsabilidade da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi feito um debate sério,
com as duas Comissões e com o Governo, porque essas emendas
não são para inglês ver, mas para serem cumpridas. Não se trata
também de emendas de parlamentares, do partido A, B ou C, são
emendas da sociedade organizada, de 200 entidades que
participaram do debate público nesta Casa.

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente, agradecendo às
Comissões pela aprovação. Queria deixar uma sugestão para o
próximo ano, quando debatermos os PPAGs para 2008, 2009, 2010 e
2011. Podemos e devemos fazer a discussão de forma regionalizada -
essa a nossa grande meta -, juntamente com o governo do Estado e
com a sociedade civil organizada. Precisamos administrar a
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participação popular nas nove regiões, ou mais, dependendo da
formatação das 14, se o governo e a Assembléia assim definirem. E
muito importante fazermos esse debate regionalizado.

O PPAG aumentou o nível de investimento para o próximo ano.
Serão R$4.400.000.000,00 investidos. Nós da Oposição entendemos
que a área social merece investimento maior. O combate ao trabalho
infantil precisa de mais recursos, assim como a alimentação escolar e
a Uemg. Todavia entendemos que já representa um avanço a
Assembléia poder participar efetivamente desse debate não para
chancelar, mas para decidir com o apoio da sociedade civil.

Destacaria aqui, Sr. Presidente, o Programa Poupança Jovem, que
é uma novidade no Plano Plurianual. Acabamos de votar nesta Casa
um projeto de minha autoria que cria condições técnicas para o
acompanhamento do Programa Poupança Jovem, que terá
R$50.000.000,00 para o ano de 2007.

Aprovamos, no PPAG, a vinculação do Poupança Jovem, de seus
critérios e da escolha dos que serão atendidos ao Sistema único da
Assistência Social, uma emenda de finalidade ao PPAG, não de
recurso, porque o recurso de R$50.000.000,00 já está garantido. Hoje,
garantimos a participação do serviço social, da psicologia, do
acompanhamento social ao Programa Poupança Jovem, por meio de
projeto de minha autoria, que foi aprovado. Portanto, aprovamos
também R$50.000.000,00 para o Protagonismo Juvenil em Minas
Gerais, objeto de debate da proposta de governo encaminhada.
Então, Sr. Presidente, encaminho pela votação.

Deputada Maria Olívia, ouvi atentamente seu discurso, proferido
pelo Deputado Rêmolo Aloise, em que V. Exa. se referiu aos 16 anos
de respeito que viveu nesta Casa. Testemunho o respeito que V. Exa.
nutre pelo conjunto dos Deputados e Deputadas. Muitas vezes, o
quórum na Comissão de Participação Popular foi obtido com a
presença de V. Exa. Como talvez esta seja minha última participação
neste ano, na pessoa da nossa companheira Deputada Maria Olívia,
deixo os cumprimentos àqueles que vão para o Congresso e àqueles
que não retornarão a esta Casa como Deputados, mas que integram a
luta pela cidadania em Minas Gerais. Portanto, parabéns a esta Casa,
que vai aprovar hoje emendas apresentadas pela sociedade civil, o
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que não existe em nenhuma Assembléia Legislativa do Pais.
Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara, por ter conduzido tão bem
esse processo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o Presidente,
Deputado Mauri Torres, e todos os Deputados e Deputadas desta
Casa. Aproveito a oportunidade em que votaremos a Lei de Revisão
do PPAG para fazer mais algumas considerações. Cumprimento o
Deputado André Quintão, que, como primeiro Presidente da Comissão
de Participação Popular, introduziu nesta Casa a discussão e a
revisão do PPAG.

Quero dizer da importância da participação dos movimentos sociais,
que fortalece o que chamamos de orçamento social. Não há outra
medida. De fato, é um compromisso da população no combate à
exclusão social. Esta Casa tem contribuído muito. A Comissão de
Participação Popular é um avanço institucional. Embora alguns digam
que é o partido "a", "b" ou "c", é muito mais do que isso, é um
compromisso nosso, do Bloco PT-PCdoB e também de alguns outros
Deputados e Deputadas desta Casa. Mas é sobretudo um
compromisso que tem de ser cada vez mais fortalecido, porque essa
abertura é institucional. Esta Casa tem o compromisso de fazer com
que, cada vez mais, a Comissão de Participação Popular se fortaleça.
Faço um apelo para que, na próxima legislatura, os líderes de blocos
e de partidos observem com muita atenção e com carinho a escolha
dos Deputados e Deputadas que queiram fazer parte da Comissão de
Participação Popular. Basta dizer que, anteriormente a esta
Comissão, o povo de Minas precisaria de 10 mil assinaturas para um
projeto de iniciativa popular. Agora, basta que uma entidade assine
uma proposta para que o projeto de lei ou a emenda parlamentar
tramite nesta Casa. Recentemente, foi aprovado projeto de instituição
do Dia Estadual do Surdo, a pedido da Associação dos Surdos de
Minas Gerais. Ora, é um projeto cuja autoria a Comissão de
Participação Popular assumiu.

Como sou suplente na próxima legislatura, aproveito a oportunidade
para lazer esse apelo aos Deputados que estarão na próxima
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legislatura. Agradeço a acolhida, a solidariedade que sempre tive não
só do nosso Bloco PT-PCdoB, mas também de todos os outros
Deputados desta Casa. Foi um relacionamento respeitoso e solidário,
mesmo com as divergências partidárias. Além da emenda do
Deputado André Quintão, também conseguimos que fossem
colocados recursos em defesa do direito das pessoas com deficiência,
à pedido do Conselho Estadual do Direito das Pessoas com
Deficiência. Conseguimos, também, algum recurso para que seja feito
um levantamento nas áreas quilombolas. Todas essas são ações
importantes de combate à exclusão social.

Quero também agradecer, mais uma vez, à assessoria desta Casa,
porque, sem a sua participação e o seu compromisso, seria
impossível fazer o trabalho que fizemos. Agradeço também à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a qual
fizemos uma audiência conjunta no dia 8 de dezembro. Neste
momento, estão presentes o Deputado Sebastião Helvécio, relator do
PPAG, que tem tido esse compromisso com a nossa Comissão, e a
Deputada Elisa Costa.

Queremos dizer que, quando o parlamento no Brasil sofre uma
situação de descrédito, temos que fortalecer a democracia
representativa. Não há outro caminho para uma sociedade justa,
fraterna e igualitária, senão uma democracia representativa
fortalecida. Mas mais do isso, temos que caminhar para implantar,
com a democracia representativa, a democracia participativa direta.
Sr. Presidente, nesse sentido, esta Casa tem dado a sua contribuição
por intermédio das comissões temáticas e, agora, por intermédio da
Comissão de Participação Popular, que soma esforços.

Peço a Deus que abençoe o trabalho da próxima legislatura e que
não percamos de vista o objetivo prioritário da Assembléia de Minas,
que é garantir ao povo de Minas Gerais esse espaço de participação
em que possam ser explicitadas as nossas divergências. Isso é
salutar para a nossa democracia-

Mais um vez, muito obrigada. Mesmo não tendo um mandato eletivo,
continuaremos participando e contribuindo, principalmente para os
movimentos sociais. Espero ser convidada para os debates e
audiências públicas, sobretudo para os debates com a participação
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dos movimentos sociais no combate à exclusão social. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas &s 23, 26, 31, 32, 40, 53, 59, 61, 64, 66, 68, 72 a 74 e
78 e 92 a 103 e as Subemendas n 2s 1 às Emendas ns 4, 5, 16 a 20,
60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75 a 77, 80 a 82 e 91. As Deputadas e
os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação, ficam prejudicadas as
Emendas ns 4, 5, 10, 16 a 20, 30, 34, 60, 62, 63, 65, 67, 69 a 71, 75
a 77, 79 a 82, 87 e 89 a 91. Em votação, as Emendas n9s 1 a 3, 6 a 9,
11 a 15, 17 a 22,24,25,27 a 29,33,35 a 39,41 a 52,54 a 58,83 a
86 e 88. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,
em turno único, o Projeto de Lei n 9 3.64412006 com as Emendas ns
23, 26, 31, 32, 40, 53, 59, 61, 64, 66, 68, 72 a 74 e 78 e 92 a 103 e
com as Subemendas n 2s 1 às Emendas n2s 4, 5, 16 a 20, 60, 62, 63,
65, 67, 69, 70, 71, 75 a 77, 80 a 82 e 91. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, aproveito este instante em que a Casa vota a revisão
do PPAG para agradecer aos meus pares a votação que obtivemos
ontem na comissão ampliada, em que o nosso relatório foi aprovado
por unanimidade.

Pela primeira vez na história do parlamento mineiro, conseguimos
essa votação sem nenhum pedido de destaque para a matéria.
Ficamos extremamente felizes e desejamos compartilhar com a
Comissão de Participação Popular, especialmente com a Deputada
Maria Tereza Lara e com o Deputado André Quintão, esse trabalho de
parceria, que permitiu esse grande avanço.

Sr. Presidente, proponho que V. Exa., como Presidente deste Poder,
encaminhe-nos ao próximo Presidente da Casa, a fim de adotarmos
neste parlamento mineiro o mesmo exemplo que tanto sucesso tem
obtido na condução da política do Executivo; que possamos ter
também, no parlamento, um plano plurianual de valorização do Poder
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Legislativo, a fim de termos metas, para que, ao longo dos próximos
quatro anos, a Assembléia Legislativa continue nesse caminho de se
firmar como um grande exemplo das assembléias da federação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
3.64512006, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
para o exercício de 2007. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 30, 31, 32 a 34,
36, 37, 45, 46, 47, 57, 60 a 65, 75 a 77, 80 a 83, 86, 87, 89, 90 a 94,
96, 97 a 100, 101 a 105, 107 a 109, 110, 111, 138, 145, 149 a 153,
156, 157, 158a 160, 161 a 164, 179a 182, 183a 185, 186, 187, 188a
190, 191 a 193, 195, 196, 197 a 199, 200 a 203, 205 a 219, 221 , 222 a
225, 227, 229 a 231, 232 a 237, 258 a 263, 264, 282, 300, 302 a 305,
306 a 309, 310 a 313, 314 a 320, 321 a 323, 324, 325 a 330, 339, 340,
341 a 353, 355 a 366, 368, 369 a 371, 372 a 374, 375 a 397, 398 a
400, 401, 402, 403 a 406, 408 a 418, 420, 421, 422 a 426, 427, 428,
429 a 432, 433 a 436, 437, 438 a 441, 449, 450, 451 a 462, 472 a 499,
503 a 510, 511 a 516, 517 a 519, 521, 522 a 525, 707 a 709, 725, 726,
728 a 730, 731 a 733, 734, 735, 737, 738, 740, 742, 759 a 765, 766 a
768, 769, 770, 790 a 794. 831 a 836, 837, 838, 841 a 845, 878 a 880,
881 a 883, 886, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 901, 903 e 904; 906 a
993; e as Subemendas n2s 1 às Emendas ns 28, 106, 114, 115, 147,
194, 228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890,
892, 893, 899 e 902; e pela rejeição das Emendas ns 1 a 27, 29, 35,
38 a 44, 48 a 54, 58, 59, 66 a 74, 78, 79, 84, 85, 95, 112, 113, 116 a
137, 139 a 144, 146, 148, 154, 155, 165 a 178, 204, 220, 226, 238 a
257, 265, 267 a 281, 283 a 299, 301, 331 a 338, 407, 442 a 448, 463 a
471, 500 a 502, 526 a 706, 710 a 724, 727, 736, 739, 741, 743 a 758,
771 a 789, 795 a 830, 846 a 871, 873 a 877, 896, 897 e 905. Com a
aprovação das respectivas Subemendas n 2s 1, ficam prejudicadas as
Emendas n9s 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 354, 367, 419, 520,
839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892, 893 e 902. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Laudelino Augusto.
0 Deputado Laudelino Augusto - Quero apenas fazer uma



2392

consideração sobre a importância desse projeto de lei. Aliás, a cada
ano, fica mais importante votar conscientemente o Orçamento e
aperfeiçoar sua elaboração.

Têm sido feitos encaminhamentos e havido participação popular.
Houve época, lembro-me bem, em que se realizavam reuniões até no
interior para que o Orçamento chegasse o mais perto possível das
necessidades do povo.

Precisamos, mais ainda, lutar pelo cumprimento do Orçamento. O
Orçamento precisa ser mais impositivo, e não apenas autorizativo. Ele
estima as receitas e lixa as despesas, ou seja, estabelece onde será
colocado o dinheiro que se arrecadou do povo, dinheiro esse, muitas
vezes, ganho com bastante suor.

Temos interesse em fixar as prioridades e acompanhar a execução
do Orçamento, porque, senão, no final do ano, veremos que ele não
foi cumprido em sua totalidade.

A minha preocupação - já estou encerrando - é com relação às
emendas parlamentares. Criam-se muitas expectativas, porque as
emendas são publicadas. No nosso mandato, fizemos as emendas de
forma participativa. Foi difícil, porque recebemos mais de 10 milhões
de pedidos e colocamos R$600.000,00. Aliás, todas as emendas
foram acolhidas no relatório. Mas criou-se uma expectativa, e poucas
emendas foram liberadas nesses quatro anos.

Quero aproveitar para agradecer ao Deputado Mauri Torres, que
ainda ontem fez gestões para que algumas emendas tossem
liberadas. Ontem foram depositadas 6 emendas deste ano, e ainda
faltam 11. Então, desejo que aperfeiçoemos a elaboração do projeto -
como fizemos -, mas também o cumprimento desse projeto, pois cria-
se uma expectativa, e as pessoas esperam por isso.

Mais da metade das nossas emendas são voltadas à assistência
social e a crianças e adolescentes; outras tantas à saúde. Todas são
voltadas para o povo. O dinheiro é público. Se a emenda passou, foi
votada e publicada, deve ser cumprida.

Esse é o nosso desejo, independentemente de coloração político-
partidária. Já comentei que considero uso da máquina não liberar as
emendas de alguns Deputados, porque não querem dar força ac
Deputado em determinada base. Isso é antidemocrático. Há vários
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casos em que isso aconteceu. E aí liberam outras verbas que não
constam no Orçamento, que não foram votadas.

Trago uma angústia, mas também uma esperança. Caminhamos na
esperança, que é sempre maior que a angústia. Precisava falar sobre
isso e desejar que cresçamos democraticamente na elaboração do
Orçamento e avancemos no seu cumprimento. Vamos votá-lo com
coragem e disposição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Sr. Presidente,
Deputado Mauri Torres, e os Deputados e as Deputadas presentes
aqui neste último dia, em que votamos importantes projetos, e
fundamentalmente agora, que encerraremos votando o Orçamento
para 2007, da ordem de R$30.000.000.000,00.

Como membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, representando o Bloco PT-PCdoB, esclareço que
tivemos uma experiência positiva com os demais integrantes dessa
Comissão no acompanhamento e na fiscalização da execução do
Orçamento do Estado, nesses dois anos que passamos aqui na
Assembléia Legislativa.

Quero concordar com o Deputado Laudelino Augusto quanto a
algumas premissas muito importantes para o Orçamento.
Primeiramente, quanto à sua própria elaboração. Esperamos que
cada vez mais o Orçamento possa representar, de fato, os anseios, as
necessidades e as demandas do Estado. Ele só será efetivamente um
instrumento de planejamento e de política pública se conseguirmos
aperfeiçoá-lo por meio da participação popular, do envolvimento da
sociedade, que conhece como ninguém, na sua vivência cotidiana, as
reais necessidades de cada Município e região, em cada tema que diz
respeito a Minas Gerais.

Considero importante essa premissa, para que o Orçamento não
seja impositivo. Travamos esse debate, não somente quando fui
Vereadora em Governador Valadares, mas também aqui nesta
Assembléia, junto a todo o bloco. Entendemos que essa também seja
uma premissa para o Orçamento federal.

Esperamos que cada vez mais esse instrumento de planejamento,
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de realidade, seja conquistado pela sociedade.
A segunda premissa, muito importante, é a de um orçamento que

saia dos gabinetes, especialmente das Secretarias de Estado, dos
nossos mandatos e da própria Assembléia. O Deputado André
Quintão deixou a proposta de promovermos, nos próximos anos,
audiências regionais e municipais, para que o Orçamento seja mais
participativo e com uma maior presença da sociedade.
A terceira premissa, também muito importante no nosso

entendimento, é o acompanhamento, a fiscalização e a execução do
Orçamento. Os instrumentos de transparência em relação ao
acompanhamento da execução orçamentária são muito precários na
Assembléia. Temos um único ponto na Assembléia para acessar o
Sial i a cada momento que precisamos saber sobre algum resultado da
execução orçamentária nas diversas áreas.

Em nossa Comissão, conseguimos aprovar uma proposta de nossa
autoria para que seja feito um balancete mensal especialmente
relacionado às políticas públicas mais importantes de Minas Gerais e
enviado aos Deputados, Prefeitos, Vereadores e movimentos sociais.
Esse acompanhamento e essa fiscalização ainda não existem em
todas as áreas e precisam ser mais abrangentes. A aplicação dos
recursos pela sociedade e pelos movimentos sociais precisa ser
melhor fiscalizada para que o Orçamento seja melhor executado. Os
instrumentos de democratização do acesso às informações têm que
ser ampliados na Assembléia Legislativa e no governo do Estado,
como acontece no governo federal. Todos os Deputados Federais
podem acionar o Siafi e ter acesso às informações para
imediatamente repassá-las à população e construir mais cidadania e
espaço de participação popular.

Com esses pressupostos fundamentais no debate do Orçamento,
fazemos nossa avaliação em relação ao orçamento de 2007. Há
pontos polêmicos que, para o nosso Bloco PT-PCdoB, deixaram a
desejar nas emendas que apresentamos, amplamente rejeitadas em
sua maioria, principalmente aquelas que dizem respeito à
democratização e à transparência. São emendas que nos chegaram
de diversas regiões do Estado de Minas Gerais, exatamente
encaminhadas pelos movimentos sociais. Grande parte delas não foi
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acolhida, conforme disse o Deputado André Quintão, mas são
questões polêmicas que deixamos para o debate continuar e ser
aperfeiçoado a cada ano.

A saúde continua apresentando o mesmo problema e não demanda
apenas uma regulamentação mais clara da Emenda n 9 29 na Câmara
Federal, o que defendemos, mas que seja feito um registro que
identifique melhor o que ela significa. Independentemente de ser
melhor regulamentada por uma lei federal, sabemos que a Emenda n
29 não está sendo aplicada. Os Deputados Edson Rezende, Ricardo
Duarte e Adelmo Carneiro Leão, Presidente da Comissão de Saúde,
têm feito esse debate. Fica muito claro que os 12% de receitas e
impostos das ações e serviços de atenção à saúde não têm
acontecido em Minas Gerais, e não dá para incluir isso nesses 12%.

Para 2007, a previsão orçamentária é de 14,18%, mas, em nosso
entendimento, não passará de 7,08%. Não podemos incluir no
orçamento da saúde os recursos arrecadados pela Copasa. Durante
um semestre, debatemos sobre as funções pública e social dessa
instituição. Dos 2 bilhões previstos para a saúde no orçamento de
2007, R$1.200.000.000,00, Deputado Rogério Correia, são
investimentos da Copasa. Recursos arrecadados dos servidores do
lpsemg e dos hospitais militares também são utilizados para garantir
esses 14% propostos pelo Governador de Minas.

Para nós, esse problema vem-se acumulando, aprofundando-se, e,
cada vez mais, poucos recursos são aplicados na área de saúde do
Estado de Minas Gerais. Em 2005, foram executados 4.56%; até
setembro de 2006, 5.09%. Conforme nossa avaliação, na previsão
orçamentária para o próximo ano, essa execução não passará de
7,06% por causa da inclusão dos recursos da Copasa, do lpsemg e
dos hospitais militares.

Continuaremos a debater esse assunto que é bastante polêmico.
Isso se torna mais evidente na pesquisa nacional feita pelo Ibope e
pela CNI sobre o segundo mandato do Presidente Lula. Os resultados
dessa pesquisa colocam a saúde como prioridade nacional, seguida
de geração de empregos, segurança e educação. Como Minas Gerais
participou dessa pesquisa, significa que o nosso Estado precisa dar
mais atenção à área de saúde. Precisamos de mais recursos, de mais
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investimentos, além de remunerar melhor os nossos servidores.
Destacamos também como ponto polêmico - que deverá ser

debatido no próximo ano - os poucos recursos destinados ao
orçamento para a recuperação de salários e remuneração dos
servidores do Estado. A política dos servidores de Minas Gerais
esteve ausente durante esses anos, nesse primeiro mandato do
Governador Aécio Neves. Se continuar no próximo ano como está no
orçamento, deixará um débito muito grande, uma dívida muito grande
para com os servidores do Estado de Minas Gerais que não puderam
recompor seus salários nesses quatro anos.

Os servidores da área de educação, há cerca de 12 anos, estão
aguardando uma recomposição salarial digna. O mesmo acontece
com grande parte dos demais servidores do Estado. Ao falarmos
sobre os servidores da educação e da saúde, estamos falando
também sobre os demais servidores, mas essas duas categorias
somam quase 350 mil servidores de Minas Gerais, que representam
as políticas mais importantes, ou seja, as políticas sociais.

No que diz respeito aos servidores, tudo ainda é muito confuso na
atual política do Estado. Aprovamos planos de carreira. As tabelas
salariais foram uma enganação. Verificamos que o único acréscimo
feito na política remuneratária foi uma data-base. O adicional de
desempenho, aprovado aqui, no nosso entendimento, significa um
retrocesso no que diz respeito à legislação vigente desde 2003.

Para o próximo ano, precisaremos fazer um grande movimento
estadual em todas as categorias, já que isso está incluído na lei que
garante os reajustes a partir da arrecadação do ICMS. E temos
discordâncias nesse ponto, porque, para aumentar o salário dos
servidores, não pode ser apenas em relação à arrecadação de ICMS,
mas deve ser relativamente a todos os impostos e transferências que
o governo de Minas recebe. Aí haveria de fato um reajuste e uma
recuperação mais dignos. Investimento em servidor significa
investimento em política pública de qualidade para Minas Gerais.

Outro ponto polêmico que também será debatido pelos Deputados
são os poucos recursos para o ensino superior em Minas, para as
nossas universidades estaduais, especialmente a UEMG. Não
conseguimos avançar muito. A UEMG precisa ser efetivamente uma
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universidade estadual de Minas Gerais. A exemplo do governo Lula,
que está estimulando as extensões universitárias nas cidades-pólo e
também os Cefets, como bem falou o Deputado Edson Rezende,
precisamos ter efetivamente esse apoio em Minas Gerais, como
ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras unidades da
Federação. Minas Gerais, que é um grande Estado do Brasil, precisa
dar apoio efetivo às suas universidades estaduais para garantir o
ensino público superior, e não apenas estimular o ensino privado em
seu território.

Minas Gerais deve ter de fato uma universidade estadual. A
Unimontes conseguiu avançar em seus "campi" e extensões, mas a
Uemg precisa sair do papel e tornar-se efetivamente a Universidade
Estadual de Minas Gerais. Esta Casa é muito sensível a essa causa,
mas esse debate não está reproduzido no Orçamento. Ainda não saiu
do papel, do discurso a consolidação da nossa Uemg.

Apesar de não termos recursos para todos os setores, eles existem
para propaganda e publicidade em Minas Gerais, que está orçada em
27 milhões. Em 2005 foi orçada em 10 milhões, mas gastou 81
milhões. Este ano foi orçada em 18 milhões, mas ainda não sabemos
quanto foi gasto, porque os valores relativos à publicidade não foram
disponibilizados. Diferentemente de todas essas necessidades, a
publicidade tem destaque em Minas Gerais com o Governador Aécio
Neves.

Por fim, destaco algumas emendas e avanços que considero
positivos no Orçamento. Foi dito pelo Deputado André Quintão que,
até menos do que conseguimos no Orçamento deste ano, que foram
R$6.000.000,00, os R$4.000.000,00 vieram através da participação
popular, da própria Comissão e dos movimentos sociais. E importante
que uma parte do nosso orçamento de fato tenha a presença da
sociedade. Como ele bem disse, houve ampliação na segurança
alimentar, na assistência social, nos direitos humanos, na parte da
criança e do adolescente com o acolhimento das emendas populares.
Não foi tanto quanto seria necessário em função, Deputado André, da
política social que temos em Minas Gerais.

Outra grande ausência deste governo é o comprometimento com os
programas e políticas sociais. Para o próximo ano, é preciso rever
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com profundidade a política de saúde, de educação, de assistência
social, dos servidores públicos, de segurança alimentar e de
promoção social, a fim de que o povo mineiro e o brasileiro tenham
mais dignidade.

Portanto são algumas avaliações que queria deixar na discussão do
Orçamento. Realmente ressinto que tantas emendas populares e
tantas outras foram rejeitadas, mas a luta continua. A sociedade se
fará cada vez mais presente nos debate.

Gostaria de citar as duas emendas positivas que conseguimos
aprovar por meio da bancada do Rio Doce e dos Deputados da nossa
Comissão. Agradeço a sensibilidade de todos os Deputados que
fazem parte da nossa Comissão. Essas duas emendas não se
referem apenas ao Rio Doce; elas ampliam a questão ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Duzentos e trinta Municípios são
percorridos e banhados pelos afluentes e pelo Rio Doce. Destaco a
contribuição dos Deputados Sebastião Helvécio, Jayro Lessa, José
Henrique, Domingos Sávio e Dilzon Meto para a aprovação dessa
emenda.

Deputado Jayro Lessa, foram destinados, no Orçamento do Estado,
por meio do empenho da Cipe, R$4.000.000,00 a projetos relativos ao
Rio Doce Limpo. Esses R$4.000 . 000 .00 serão destinados aos projetos
de ETEs e à despoluição do Rio Doce. Acrescentamos também mais
recursos na recuperação das matas ciliares, na revitalização da bacia,
na recuperação da mata atlântica, no cuidado das nossas nascentes e
na contenção de enchente na maioria das cidades banhadas pelo
nosso Rio Doce. Moramos numa cidade onde há enchente todos os
anos. Neste ano, houve enchente não apenas em Governador
Valadares, mas também em grande parte do Rio Doce, em Caratinga,
onde os afluentes que deságuam no Rio Doce e provocam, a cada
ano, as cheias. Desalojadas, milhares de famílias precisam da
contribuição não somente do Ministério da Integração Nacional, do
Ministério do Meio Ambiente, mas também da Secretaria de Meio
Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Sedu -, e de
outros órgãos para, de fato, minimizarmos os efeitos das enchentes
em todas as nossas regiões.

Deixamos aqui nossa solidariedade a todas as famílias que se
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encontram desalojadas no Estado de Minas Gerais, principalmente na
nossa região. Isso realmente acarreta enorme prejuízo às cidades e
às famílias.

Essa emenda prioriza o ensino superior gratuito e soma-se à grande
experiência do governo Lula ao possibilitar a criação de universidades.
Entretanto, onde não podem mais ser criadas, haverá extensões
universitárias nas cidades-pólo. Assim, democratizaremos o ensino
superior em Minas Gerais tornando-o acessível à juventude mais
pobre e construiremos políticas públicas de pesquisa e
desenvolvimento regional. Universidades são fundamentais para
avançarmos os projetos em cada região. A emenda garante mais
recursos a Minas para dar contrapartida aos investimentos federais
nos ensinos superiores a serem criados nas cidades-pólo de
extensões universitárias. Portanto, nossa juventude terá mais
oportunidades.

Temos de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes,
especialmente da nossa juventude, que está morrendo em muitas
cidades mineiras, onde a violência atinge principalmente os mais
pobres e negros. Os nossos jovens estão morrendo em muitas
Capitais, em muitas cidades-pólo e em muitas cidades menores de
Minas Gerais.

O Pró-Jovem, que foi instituído pelo governo Lula, deve-se somar
agora à Poupança Jovem, com recursos da ordem de 50 milhões.
Além de serem destinados à Região Metropolitana de Belo Horizonte,
também precisam, todos os dois projetos, serem estendidos às
cidades onde o índice de violência em Minas Gerais é muito alto,
como, por exemplo, Montes Claros, Governador Valadares, a região
de Uberlândia e outras regiões de Minas, que são consideradas mais
violentas.

Não há nada melhor para se combater a violência do que sua
prevenção por meio dos programas sociais destinados às famílias, à
juventude e aos adolescentes. Então, que esses programas e que
essas políticas passem pelo Conselho Estadual da Assistência Social
e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a
fim de gerar frutos novos a partir de 2007.

A expectativa da nossa população - brasileira e mineira - é muito
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grande, especialmente para com o governo Lula. São expectativas de
mudanças de políticas públicas e de compromisso com a maioria da
população mais pobre de Minas e também do Brasil.

Então, quando discutimos o Orçamento, também discutimos as
prioridades, fazemos escolhas e nos comprometemos com quem o
Estado deve, de fato, cuidar: as populações mais sofridas, que
precisam dos recursos da promoção social para ter direitos e
cidadania.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Aproveito a
oportunidade para cumprimentá-la pela sua brilhante atuação, que
muito honra a nossa bancada feminina. Na sua pessoa, cumprimento
a Deputada Jô Moraes, que agora está indo para a Câmara Federal. A
bancada feminina, que tem representado bem a mulher mineira, é
exígua em número, mas certamente ficará fortalecida.

Também cumprimento a Deputada Maria Olívia, que tem sido uma
Deputada extremamente solidária e atenciosa para com esta Casa
durante todo esse período. Por isso, agradeço-lhe a convivência.

Gostaria de reafirmar a necessidade de que o orçamento neste país,
nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, seja
impositivo, e, não, autorizativo. Isso será um grande ganho.

Além da sua explanação a respeito da necessidade de investimento
nos ensinos técnico e universitário, sobretudo em relação à Uemg, em
Minas Gerais, gostaria de acrescentar a questão da merenda escolar
do ensino médio. Parece simples, mas ela traz qualidade de vida e
condição de educação para os jovens. Essa também é uma bandeira
que não deixamos cair de forma nenhuma. Então, que continuemos a
lutar por ela, pois se trata de uma reivindicação que tem sido
permanente em todas as audiências públicas das Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira, em todos esses
anos.
Aproveito a oportunidade para, de público, agradecer aos

Deputados, particularmente ao Deputado Ricardo Duarte, nosso Líder
do Bloco PT-PCdoB, por ter sido extremamente competente durante
esses dois anos, trabalhando para que nosso Bloco pudesse
permanecer na unidade e contribuindo para a discussão nesta Casa.

Mais uma vez, Deputada, desejo-lhe todo sucesso na próxima
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legislatura, e que, na sua pessoa, a próxima bancada feminina possa
marcar fortemente a presença feminina na Assembléia de Minas,
como já tem feito.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Foi muito importante sua
intervenção a respeito do cumprimento da Emenda à Constituição n
29.

Apresentei um projeto a esta Casa, que foi rejeitado pela Comissão
de Constituição e Justiça. O referido projeto tratava especificamente
do cumprimento da Emenda à Constituição n 2 29, definindo o que são
ações e serviços de saúde.

A luta dos grupos da saúde, da representação popular, enfim, de
todos os Deputados, continua no próximo mandato, na próxima
legislatura, para que o cumprimento da Emenda à Constituição n 2 29
dê um outro caráter, uma nova condição para a assistência à saúde
em Minas Gerais.

Quero só lembrar que, há alguns anos, somente eram aplicados
cerca de 3,5% do Orçamento em saúde, Deputado Rêmolo Aloise.
Conseguimos chegar a 6,5%, quase dobramos esse valor. Foi um
avanço muito importante. Mas é preciso, em seu cumprimento, chegar
a 12%. Chegando a 12%, o cenário de atenção à saúde em Minas
Gerais mudará completamente, porque teremos condição de pagar
melhor aos profissionais, teremos equipamentos em melhor condição,
a regionalização do serviço de saúde será implementada, também o
setor de regulação, a Vigilância Sanitária, enfim, há uma série de
projetos, ações e serviços de saúde. Se chegarmos a 12%, de fato,
em atenção à saúde, vamos dobrar o orçamento da saúde e teremos
condições inequívocas de melhorar a condição de assistência à saúde
em Minas Gerais. E uma luta que permanece não somente para o
Presidente da Comissão da Saúde, mas para toda a Casa.

Queria, Deputada Elisa Costa, Sr. Presidente, repetir mais ou menos
as palavras do Deputado Paulo Piau, para deixar aqui uma frustração
minha. Creio que esse assunto também deve ser motivo de discussão
para a próxima legislatura.

Vivemos hoje uma situação, em Minas Gerais e no Brasil, da
abertura indiscriminada das escolas na área da saúde, como em
outras também. Falarei sobre a área da saúde, que é a minha área.
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Uma série de cursos superiores são abertos indiscriminadamente em
Minas Gerais, como Medicina, Medicina Veterinária, Biologia,
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Educação Física. Para vocês terem um
idéia, em 1997 havia, na área da enfermagem, em Minas Gerais,
cerca de 14 escolas de Ensino Superior. Em 2005, esse número
saltou para 96 escolas. A mercantilização desses cursos tem trazido
um resultado muito ruim para a qualidade desses profissionais. Outra
face também ruim da moeda é a superlotação, a produção
indiscriminada, uma quantidade imensa de profissionais, que, no
mercado de trabalho, hoje estão tendo dificuldades para achar um
espaço, para trabalhar. Falarei sobre os fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, professores de Educação Física, que hoje começam
a ter problemas sérios para conseguir um trabalho em razão da
multiplicação desses profissionais no mercado.

E importante que essa discussão também continue, pois não
conseguimos colocar esse nosso projeto na pauta para votação em 2
turno porque havia sinalização do Conselho Estadual de Educação
para a sua não-aprovação, por isso ele não foi colocado na pauta.
Também o governo do Estado, pela sinalização do Conselho Estadual
de Educação, não obteve acordo para colocar esse projeto em
votação nesta Casa. Quem hoje está na Presidência do Conselho de
Educação de Minas Gerais é dono de uma escola particular. Há
interesses particulares, privados, e a mercantilização desses cursos
superiores. Esta Casa tem de se debruçar sobre essa matéria,
continuar essa luta, para que possamos vencê-la. E preciso que haja
regulamentação. Nosso projeto traz claramente que os conselhos das
profissões devem dar um parecer sobre o caso. E o Conselho
Estadual de Saúde dará o outro parecer para, enfim, esses pareceres
chegarem ao Conselho Estadual de Educação, para que os
profissionais, os conselhos dessas profissões, conhecendo a
realidade dos que estão sendo formados, possam orientar, traçar um
perfil e um cenário para que o Conselho Estadual de Educação possa
tomar a decisão.

Aproveito este momento, Deputada Elisa Costa, para parabenizá-la
pelo seu trabalho e também para me despedir desta Casa. Estive aqui
durante seis anos e posso falar sobre o convívio, a riqueza do
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aprendizado nesta Casa, do olhar companheiro. Podemos discordar
no campo das idéias, mas a relação companheira nesta Casa é
importante para manter esse nível de relacionamento humano que
não deixamos de ter.

Quanto a idéias, podemos discordar e o fazemos. Temos aqui este
espaço para discordar, evidenciar os conflitos, mas toda essa relação
é um enriquecimento para nossa vida, um grande aprendizado que
nos dá a oportunidade de continuar trabalhando pelo povo de Minas
Gerais e do País.

Deixo um abraço a todos os parlamentares, agradecendo o convívio
e o aprendizado dele decorrente. Desejo a todos os que se
reelegeram um trabalho profícuo nos próximos quatro anos; aos
demais, que prossigam em seu trabalho, onde estiverem, como
militantes; e aos que foram para a Câmara Federal, um grande
espaço para continuar um trabalho em prol da melhoria da qualidade
de vida do nosso povo.

Feliz Natal a todos. Continuaremos na luta pela melhoria da vida dos
mineiros e dos brasileiros.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Edson Rezende.
Encerrando nossa participação no debate do Orçamento de 2007,

fazemos um agradecimento aos Deputados e servidores desta Casa.
Foram dois anos de aprendizado, companheirismo e solidariedade.
Deixo à Deputada Maria Olivia o nosso abraço. Tivemos pouco tempo
de convivência, mas sua presença feminina e amiga referencia sua
história.

Deixo uma palavra final, em nome da nossa Bancada e do Bloco PT-
PCdoB, aos meus queridos companheiros Deputados Rogério
Correia, Ricardo Duarte, Adelmo Carneiro Leão, Laudelino Augusto,
Edson Rezende, Maria Tereza Lara, Biel Rocha, Jésus Lima e Carlos
Comes, companheiros que não conhecemos neste Parlamento, pois,
há 30 anos, somos amigos de luta pela construção da democracia, do
Partido dos Trabalhadores. Nós nos conhecemos nolinal da ditadura
militar, lutando pela redemocratização deste país, nos movimentos
sociais, no início da construção do nosso partido. São companheiros
que têm uma história e uma trajetória que não começaram nesta
Assembléia nem nela se encerrarão.
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Quando aqui cheguei, fui acolhida de maneira fraterna por todos os
companheiros da Bancada e me senti em casa. Alguns companheiros
continuarão conosco em 2007 e atuarão em outras frentes de lutas,
seja no movimento social, seja nos movimentos de democracia, de
cidadania e de participação popular. Quero dizer a cada um deles que
implemente as políticas do governo do Presidente Lula. Que todos
continuemos integrando essa grande frente, esse projeto nacional que
quer, cada vez mais, transformar o Brasil, mudá-lo, garantir dignidade
aos mais pobres, distribuir renda e levá-la para os mais necessitados,
a fim de que haja mais igualdade social. Nós nos encontraremos
nessa luta desde o início.

Vamos continuar em outra instância, porque a justiça social faz parte
da nossa história. Enquanto houver alguém sofrendo, enquanto
houver alguém que sofra com a pobreza, com a marginalidade e com
o preconceito, estaremos lutando, especialmente nossos
companheiros de bloco, que dedicaram suas vidas a essa causa.
Quero terminar minha fala deixando meu abraço, minha

solidariedade e meu carinho a todos, pois vamos nos encontrar em
outros momentos da nossa história. Muito obrigado pela oportunidade
de ter partilhado com vocês essas experiências da ética, do
compromisso social, do compromisso especial com o ser humano.
Lutamos pela dignidade, pela igualdade social e pela fraternidade.

Companheiros e companheira Maria Tereza, a luta continua. Vamos
nos encontrar, porque precisaremos do apoio de todos vocês, para
que nossa atuação aqui seja melhor, para que os movimentos sociais
garantam os direitos da nossa sociedade e para que tenhamos
democracia, participação e cidadania. Desejo um feliz Natal a todos e
um Ano-Novo de maiores expectativas, que brotam de nossos
corações. O povo espera de nós muito mais dedicação, muito mais
desprendimento, muito mais compromisso com as causas e com
nossas comunidades. O ano de 2007 vai ser muito melhor, pois o
povo espera de nós mais responsabilidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado, para
discutir.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Concordo
plenamente com a Deputada Maria Tereza Lara em relação ac
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Orçamento. Temos de ter um Orçamento impositivo, não autorizativo.
Se observarmos a previsão orçamentária de 2003 a 2007, vamos ver
o aumento astronômico que teve o Orçamento do Estado de Minas
Gerais. Ele subiu como um foguete. Em 2003, a previsão foi de R$
17.000.000.000,00. Para o ano que vem, a previsão é de
R$30.000.000.000,00. Aumentou muito, mas infelizmente não fez
aumentar na mesma proporção os investimentos na área social, a
valorização do servidor, a recomposição da perda salarial. Isso
realmente não aconteceu. Só para termos uma idéia, o Dr. Anastasia
disse que o Orçamento do Estado não foi contingenciado. Isso não é
realidade. Podemos comprovar isso. Esses dados são oficiais.
Pesquisamos, no dia 30 de setembro, e chegamos à conclusão de
que diversos programas sociais, que deveriam ser prioridade,
programas estruturadores, apresentaram gastos ínfimos ou não
tiveram nenhum investimento. Vou dar um exemplo: recuperação e
revitalização dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco. A previsão era de R$15.000.000,00, mas não recebeu
nenhuma aplicação. Estudo e implementação de água potável e
saneamento. A previsão era de mais de R$8.000.000,00. Não foi
gasto nem um centavo.	-
Atividade de extensão rural aos irrigantes: previsão de

R$300.000,00, nem um centavo foi gasto. Capacitação de jovens
rurais: previsão de R$200.000,00, nada foi aplicado. Mutirão pela
segurança alimentar e nutricional em Minas Gerais - Pró-SAN:
R$3.500.000,00, nada foi gasto, nem um centavo. Pró-Horta, horta
pela vida: a previsão era de R$1.500.000,00, nada foi gasto. Apoio à
infra-estrutura para jovens pesquisadores: a previsão era de
R$2.420.000,00, nada foi gasto. Qualificação de professores de
educação física da rede pública: a previsão era de R$225.000,00,
nada foi gasto. E valorização do servidor para aumentar a eficiência,
pois é fundamental a capacitação do servidor: previsão de
R$340.000,00, nada foi gasto.

Lembro que esses dados são os oficiais do governo, estão no Siafi.
Aliás, ficaria aqui durante toda a tarde apresentando dados oficiais.
Outro exemplo: os programas essenciais, como o Agente Jovem, a
Polícia Comunitária e a Qualificação para o Primeiro Emprego, tiveram
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execução orçamentária inferior a 3%, até agora. O programa de
extensão universitária, por exemplo, só gastou R$504,00 dos
R$500.000,00 previstos no Orçamento do Estado.

Aliás, na campanha anterior, o Governador Aécio Neves prometeu
descentralizar a Uemg, com "campi" avançados em todas as regiões
do Estado. Em Montes Claros, já há a Unimontes, mas haveria outro
"campus"; no Sul de Minas, a tJemg, a universidade estadual gratuita;
no Triângulo Mineiro, ela também seria gratuita; e também na Zona da
Mata e na região metropolitana. Infelizmente, isso não ocorreu, e os
poucos recursos colocados no Orçamento não são aplicados. Daí a
importância de termos um Orçamento que não seja autorizativo, mas
que aplique aquilo que foi aprovado. A Liemg, por exemplo, possui
uma emenda à Constituição aprovada, que prevê a aplicação em seu
favor de 2% de tudo o que é arrecadado no Estado. Também 1% deve
ser destinado à Fapemig, para pesquisa e extensão. Infelizmente, isso
não acontece.

A saúde já foi lembrada aqui por diversos Deputados, como a
Deputada Elisa Costa. Essa é uma luta antiga, principalmente dos
Deputados da área da saúde, como os Deputados Edson Rezende,
Adelmo Carneiro Leão e Ricardo Duarte- Eles querem a aplicação da
Emenda n 29, a aplicação na saúde dos 12% de tudo o que é
arrecadado. Infelizmente, terminamos este governo com um déficit, na
área da saúde, em torno de R$4.000.000.000,00. E muito dinheiro, e
ele daria para melhorar muito a saúde no Estado.

Se observarmos também em outras áreas, houve promessas. O
ensino profissionalizante para capacitação dos nossos jovens e a
possibilidade de os jovens terem acesso ao primeiro emprego,
infelizmente, não saíram do papel. O ex-Governador Eduardo Azeredo
acabou com o ensino profissionalizante, tanto Itamar quanto Aécio
prometeram que voltariam com ele, e, até hoje, nada. Se
compararmos o tanto que aumentou de 2003 até hoje, o Orçamento
era de R$17.000.000.000,00 e passou para mais de
R$30.000.000.000,00.

Vejam o percentual do aumento da conta de energia elétrica da
Cemig. Ela aumentou de forma escandalosa. O valor da água da
Copasa. -. Costumo dizer que a água está a preço de vinho. A carga
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tributária no Estado de Minas é uma das mais pesadas da Federação.
Muitas empresas saem de Minas Gerais e vão para outros Estados,
devido à carga tributária. O aumento do IPVA foi desproporcional, se
comparado ao salário mínimo. Se observarmos o salário do servidor,
veremos que ele deveria ter a mesma progressão, e realmente isso
não ocorreu. Hoje a situação dos servidores do Estado é lastimável, e
sei que ela não vem de agora, mas de sucessivos governos. Temos
que, de alguma forma, recuperar e garantir a valorização dos
servidores de todas as áreas.

Desejo dar um exemplo da área de educação, dizendo que há um
dado lastimável. Ontem saiu o resultado da Prova Brasil, o
desempenho ideal. Foram divulgados os nomes das 33 escolas mais
bem avaliadas em todo o Brasil. Ficamos felizes por termos tido
quatro escolas bem avaliadas no Estado de Minas Gerais, mas,
infelizmente, dessas quatro escolas mais bem avaliadas, nenhuma é
estadual. Nenhuma escola é da rede estadual.

Lembremo-nos do passado, quando Minas Gerais era reconhecida
no Brasil inteiro como o Estado que tinha a educação, o ensino
público de melhor qualidade. Infelizmente, agora, de todas as escolas
mineiras nenhuma foi bem avaliada pela Prova Brasil. Esse dado é
lastimável e está relacionado aos investimentos. Alguns professores
recebem menos de um salário mínimo. Além disso, contribuem com o
lpsemg, mas não têm direito ao atendimento à saúde. A situação do
servidor do Estado de Minas é muito difícil. Há uma falta de estímulo
muito grande.

Por isso, no próximo mandato, teremos de unir forças e aglutinar
esforços. Independentemente de ideologia partidária, devemos fazer
uma grande junção para que possamos garantir a valorização dos
servidores do Estado de Minas Gerais.

Falando em valorização, queria solicitar à próxima Mesa Diretora
que faça uma avaliação relativa à situação dos servidores desta Casa.
Somos testemunhas da capacidade e do profissionalismo dos
servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Talvez um novo concurso tenha de ser realizado. E muito importante
termos mais técnicos para prestar bons serviços para as Comissões
desta Casa, que funcionam muito bem graças a eles, que são muito
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capacitados. O concurso deve ser para todas as áreas da Assembléia.
E necessária a valorização dos servidores desta Casa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
quero parabenizá-lo pela análise que faz da peça orçamentária. Ao
mesmo tempo, parabenizo também a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária desta Casa, que fez o trabalho, que é
sempre pesado, de análise detalhada dos números e procurou, por
meio das emendas dos parlamentares e da própria Comissão,
aperfeiçoar a peça orçamentária. Quero enaltecer o trabalho da
Assembléia relativamente a essa questão da análise do Orçamento
enviado pelo Governador Aécio Neves para esta Casa Legislativa.

Acho difícil que se consiga, neste caso, fazer uma modificação - com
o que concordo com V. Exa. - mais profunda da peça orçamentária, ou
seja, da sua concepção mais estratégica. Esse tem sido o problema
dos orçamentos vindos para esta Casa e oriundos do governo Aécio
Neves.

O Orçamento vem baseado em duas estratégias que o governo
colocou como sendo o aspecto principal de suas ações, o motivo da
sua existência: o choque de gestão e o déficit zero. O Orçamento vem
sob esta égide: deve haver choque de gestão e déficit zero, mas
choque de gestão de segunda geração, Deputado Weliton Prado. Não
se trata de qualquer choque de gestão. Provavelmente, haverá a
terceira geração. O servidor fica preocupado para não morrer de
indigestão ou eletrocutado, mas o choque de gestão hoje vem
recheado de segunda geração. Não sabemos ainda os efeitos desses
choques, mas temos certeza de que serão graves, e V. Exa. já tem
apresentado alguns desses efeitos.

Há ainda o déficit zero. Existem os problemas do choque de gestão
e do déficit zero. Aliás o déficit zero, é bom dizer, não passa de um
"marketing". Havia uma dívida renegociada na época do governo
Azeredo, que estava em torno de R$18.000.000.000,00,
R$20.000.000.000,00. Essa dívida foi muito mal negociada, como o
Deputado Antônio Júlio disse hoje durante um programa que
gravamos para a TV Assembléia. Essa dívida terminou, no governo
Itamar Franco, em R$34.700.000.000,00, mesmo sendo paga em dia,
já que o dinheiro era confiscado pelo governo Fernando Henrique na
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boca do caixa, na época da moratória.
O Governador Aécio continuou a pagá-la. Essa dívida fechará o ano

em R$45.700.000.000,00 e, no final do governo Aécio Neves, deverá
chegar a quase F{$50.000.000.000,00. Ela mostra que não existe
déficit zero, a não ser como propaganda orçamentária. O Orçamento
enviado tem uma receita, e sua despesa é igual.

Deputado Weliton Prado, em qualquer Câmara de Vereadores de
Belo Horizonte, do interior do Estado ou de qualquer parte do nosso
País - é assim em Barbacena. em Belo Horizonte, em Mutum, em
Divinópolis, em Juiz de Fora ou em qualquer cidade mineira -, o
Prefeito é obrigado a mandar o déficit orçamentário zerado.

No déficit orçamentário, não existe déficit zero; há dívida, e a dívida
é maior, sem falar em dívida precatória.

Em relação ao choque de gestão, o que é isso? Corte em gastos
públicos. O Orçamento vai detectar isso, como V. Exa. diz, sem
capacidade de reajuste para os servidores. Menor investimento nas
áreas sociais. Por isso, uma professora continuará ganhando menos
do que o salário mínimo. E a área de saúde terminará com um déficit
de, aproximadamente: 5% ao ano, como já disse a Deputada Elisa
Costa, que se refere ao que não é investido e seria obrigatório pela
Emenda à Constituição n 2 29, provocando um déficit de bilhões na
saúde pública mineira, durante esse período.

Então, há uma concepção privatista, neoliberal, monetarista do
Orçamento, que não é visto como uma peça de discussão social de
implementação de políticas sociais. Essa é nossa principal crítica em
relação ao Orçamento.

Finalizo meu aparte citando alguns dados que nossa assessoria
retirou do Sial, fornecidos pelo próprio governo. Na segurança pública,
por exemplo, em 2002, o investimento que foi aproximadamente de
R$3.682.000.000,00 baixou para R$3.439.000.000,00. Em 2005,
chegou apenas a R$3.335.000.000,00. Na área de saúde, passou de
R$2.254.000.000,00 para R$2.303.000.000,00. E à projeção para
2006 é de R$1.916.000.000,00, também em queda. Para a educação,
de R$5.228.000.000,00 passou para R$3.223.000.000,00. E a
projeção, de R$3.304.000.000.00, também aponta queda. Então, nas
três áreas principais, segurança pública, saúde e educação, há uma
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queda de investimento nominal. 'ercentualmente, a queda é menor
ainda, exatamente porque tivem s um aumento de ICMS, em razão
do crescimento econômico, que ainda é pequeno, mas que o País
teve e que o Estado teve. Essa é nossa crítica ao Orçamento. Apesar
disso, é claro que não deixaremos o Estado sem Orçamento, não
cometeremos a irresponsabilidade cometida no Congresso Nacional,
na Câmara Federal, que deixou para que o Orçamento só fosse
executado em maio e junho deste ano, para tentar derrotar o
Presidente Lula nas eleições, o que não deu certo. Acho que não
devemos usar a tática irresponsável que usaram na Câmara Federal,
devemos aprovar o Orçamento. Mas queria fazer essas ressalvas e
dizer que nossas emendas foram para mostrar que o Orçamento não
pode ser choque de gestão e déficit zero. Isso é um orçamento
apenas monetarista, que não leva em conta as questões sociais do
Estado.

Muito obrigado, Deputado. Parabéns por sua abordagem.
O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado Rogério

Correia. E muito importante que, no ano que vem, continuemos essa
fiscalização em relação ao cumprimento do Orçamento do Estado,
para que não se repita o que ocorreu nos anos anteriores.

Para exemplificar brevemente, a previsão de recursos para o Agente
Jovem era em torno de R$1 00.000,00, mas foram aplicados apenas
2,9%; no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, aplicaram-se
apenas 9%; na Qualificação Profissional para o Primeiro Emprego,
1,88%; as escolas em rede do ensino médio, que seriam uma
realidade até o final deste governo, tiveram uma aplicação apenas de
3%; a extensão universitária, 0,10%; o desenvolvimento da educação
de jovens e adultos no Ensino Fundamental, apenas 15%; o apoio a
ações de proteção e defesa do consumidor, apenas 9%; a construção
e a melhoria de unidades habitacionais, o Programa Lares Geraes,
apenas 1,46%; o Programa Fica Vivo, que é o controle de homicídios,
apenas 21%; e a Polícia Comunitária em Minas Gerais, apenas 2%.
Então, é muito importante que se fiscalize e que haja cumprimento do
Orçamento por parte do governo do Estado.

Sr. Presidente, do fundo do meu coração, parabenizo os Deputados
do Bloco PT-PCdoB por sua atuação, assim como parabenizo todos
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os Deputados desta Casa.
Gostaria de dizer que ficamos muito chateados, parque,

infelizmente, a conjuntura não foi das mais positivas no contexto geral
da nossa bancada. Mas queremos fazer o reconhecimento da
brilhante trabalho desenvolvido pelos parlamentares desta Casa, pelo
nosso Líder, Deputado Ricardo Duarte, que teve uma atuação
brilhante na Comissão de Saúde. Os Deputados que aqui ficam terão
de continuar a fazer campanhas educativas no Dia Internacional de
Combate à AIDS. Temos de dar prosseguimento a essa luta do
Deputado.

O Deputado Biel Rocha deixou sua marca em todo Estada de Minas
Gerais. Todas as cidades que visitamos falam do Biel na área de
esportes, da cultura. Os skatistas sempre falam com muito orgulho do
Deputado Biel Rocha. A Deputada Maria Tereza Lara é de uma ética
inabalável com sua luta na área social. O Deputado Rogério Correia é
nosso grande Líder nesta Casa, nosso grande companheiro, a quem
muito admiro. Aprendi muito com o Deputado e teremos muita
dificuldade para fazer uma oposição de forma qualificada. O Deputado
Edson Rezende também foi o nosso companheiro de todas as horas.
Foram seis anos nesta Casa lutando contra o aumento das tarifas
públicas, contra o aumento da energia elétrica. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão lutou muito na área da saúde. Foi um grande
companheiro. O Deputado Carlos Gomes sempre batalhando para
diminuir a carga tributária no Estado.

E de forma muito especial, não desfazendo dos outros Deputados,
quero cumprimentar e desejar um futuro brilhante ao Deputado
Laudelino Augusto. E impressionante o sentimento, a importância que
o Deputado dá ao ser humano. Não tenho palavras para falar do
brilhantismo da sua atuação como parlamentar, do seu compromisso
com a ética, com a moral, com os princípios, com o próximo. Sua
participação como Presidente da Comissão de Meio Ambiente deixará
marcas nesta Casa.

Parabenizo todos os Deputados de todos os partidos, o Deputado
Doutor Ronaldo, a Deputada Maria Olívia, recordista de mandatos
nesta Casa, a Deputada Lúcia Pacífico, que fez um brilhante trabalho
na área do consumidor. Parabéns a todos. Cumprimento também
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todos os servidores, as colegas da taquigrafia, sempre que , posso
passo por lá, os companheiros da segurança, os cinegrafistas. E muito
importante termos esse espírito de resgatar o valor do Parlamento
independentemente da coloração partidária, de ajudar aqueles que
precisam para que, em conjunto, possamos fazer as mudanças de
que o nosso Estado tanto precisa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo Duarte,
solicitando a votação destacada das Emendas n 9s 849, 861 e 874. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n 2s 30, 31, 32 a 34, 36, 37, 45,
46, 47, 57, 60 a 65, 75 a 77, 80 a 83, 86, 87, 89, 90 a 94, 96, 97 a 100,
101  105, 107 a 109, 110, 111. 138, 145, 149 a 153, 156, 157, 158 a
160, 161 a 164, 179 a 182, 183 a 185, 186, 187, 188 a 190, 191 a 193,
195, 196, 197 a 199, 200 a 203, 205 a 219, 221, 222 a 225, 227, 229 a
231, 232 a 237, 258 a 263, 264, 282, 300, 302 a 305, 306 a 309, 310 a
313, 314 a 320, 321 a 323, 324, 325 a 330, 339, 340, 341 a 353, 355 a
366, 368, 369 a 371, 372 a 374, 375 a 397, 398 a 400, 401, 402, 403 a
406, 408 a 418, 420, 421, 422 a 426, 427, 428, 429 a 432, 433 a 436,
437, 438 a 441, 449, 450, 451 a 459, 460 a 462, 472 a 499, 503 a 510,
511 a516, 517a519, 521,522a525, 707a709, 725, 726, 728a730,
731 a 733, 734, 735, 737, 738, 740, 742, 759 a 765, 766 a 768, 769,
770, 790 a 794, 831 a 836, 837, 838, 841 a 845, 878 a 880, 881 a 883,
886, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 901, 903 e 904; 906 a 993 e as
Subemendas n2s 1 às Emendas n 9s 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228,
266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892, 893,
899 e 902. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com  a
aprovação da Emenda n 2 30, fica prejudicada a Emenda n 2 872. Com
a aprovação das respectivas subemendas, ficam prejudicadas as
Emendas n2s 28, 106, 114, 115, 147, 194, 228, 266, 354, 367, 419,
520, 839, 840, 884, 885, 888 a 890, 892, 893, 899 e 902. Em votação,
as Emendas ns 1 a 27, 29, 35, 38 a 44, 48 a 54, 58, 59, 66 a 74, 78,
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79, 84, 85, 95, 112, 113, 116 a 137, 139 a 144, 146, 148, 154, 155,
165 a 178, 204, 220, 226, 238 a 257, 265, 267 a 281, 283 a 299, 301,
331 a 338, 407, 442 a 448, 463 a 471, 500 a 502, 526 a 706, 710 a
724, 727, 736, 739, 741, 743 a 758, 771 a 789, 795 a 830, 846 a 848,
850 a 860, 862 a 871, 873, 875 a 877, 896, 897 e 905. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Votação da Emenda n 2 849. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Ricardo Duarte.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, durante os últimos quatro anos, apresentamos destaque
ao Orçamento do Estado em defesa da Universidade do Estado de
Minas Gerais. Este é um deles, e é a quarta vez consecutiva que o
apresentamos.

Esta Assembléia Legislativa criou a Universidade do Estado e, em
1992, aprovou um projeto que vinculava recursos no Orçamento.
Nesta legislatura, discutimos, por meio de uma Comissão Especial,
alternativas para a Uemg, mas não conseguimos sensibilizar o
Governador em relação à importância de uma universidade pública e
gratuita para o Estado.

São impressionantes os números que norteiam o Orçamento do
Estado no que diz respeito ao Ensino Superior. Enquanto outros
Estados, como o Paraná, que investe R$700.000.000,00 por ano nas
universidades estaduais; São Paulo, R$4.500.000.000,00; o Rio de
Janeiro, R$500.000.000,00; a Bahia, R$60.000.000,00; Minas Gerais,
nos últimos quatro anos, investiu uma média de R$17.000.000,00 para
a Uemg. Esse recurso não atende às necessidades do Ensino
Superior em Minas.

A Unimontes, apesar de ser aquinhoada com recursos maiores,
ainda enfrenta dificuldades em sua sobrevivência, e o seu Orçamento
é, no mínimo, três vezes maior do que o da Uemg.

Desejamos sensibilizar os nossos companheiros, para que votem
favoravelmente à Emenda n 9 849, que aumenta os recursos da Uemg
em mais R$9.000.000,00 em 2007. Isso ainda é muito pouco para as
necessidades dessa Universidade.

Neste ano, aprovamos recursos orçamentários para a Uemg de
R$6.000.000,00 em forma de bolsas de estudo, mas apenas
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R$1.500.000,00 foram repassados às fundações. Os R$4.500.000,00
ainda não foram repassados. Solicito ao Líder do Governo - que tem
compromisso conosco, desde o primeiro ano em que estamos aqui, de
defender a Uemg - que minimamente sensibilize o Governador, para
que ele se empenhe em repassar esses R$4.500.000,00 para serem
utilizados no ano que vem. Se aprovada essa emenda, melhoraríamos
muito as condições da Uemg, que foi criada para ser "multicampi" e
para atender às diversas regiões do Estado e promover o
desenvolvimento científico e tecnológico, e desse Governador não
teve o menor apoio. Ele não foi minimamente sensível para atender às
necessidades do Ensino Superior em Minas Gerais.

Portanto, gostaria de sensibilizar meus pares para votar
favoravelmente a essa emenda que transfere R$9.000.000,00 das
comunicações do governo para a Uemg.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda & 849. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados. Votaram "não" 32

Deputados, totalizando 47 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição
da Emenda n 2 849. Votação da Emenda n 2 861. Com a palavra, para
encaminhar a votação,o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, peço ao relator para que venha ao microfone justificar por
que rejeitou essa emenda, que prevê construção , e instalação de
unidades prisionais pelo método Apac.

Por incrível que pareça, repetimos o mesmo valor que o governo
gastou em 2006: R$5.000.000,00. Sei que vários Deputados tiveram
cidades de sua região beneficiadas com a liberação de recursos para
a construção de Apacs. Sei também que muitos parlamentares que
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participaram da CPI do Sistema Carcerário ou que são membros das
Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública desta Casa
conhecem muito bem o método Apac.

Como bem nos lembra o Deputado Edson Rezende, no Seminário
de Segurança Pública, em que, aliás, muitos parlamentares se
envolveram, o método foi destacado para ser adotado no Estado.
Portanto, não entendo esse recuo, essa rejeição da emenda. O
assunto havia sido discutido com órgãos do governo estadual que
também vêm, insistentemente, defendendo o método Apac.

A questão prisional é um problema muito sério na sociedade.
Nenhum dos senhores e das senhoras parlamentares pode dizer que
não convive com esse problema em cidades de sua região.

Estamos vendo que o método Apac é destacado e apoiado por
vários órgãos públicos estaduais. O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, há cinco anos, lançou o projeto Novos Rumos na Execução
Penal, em que fica clara a opção pelo método Apac. Aliás, foram
designados dois Desembargadores para acompanharem a
implementação do método Apac em Minas Gerais. Reitero que, em
muitas cidades onde os Srs. Deputados são votados, tivemos a
presença desses Desembargadores defendendo o método Apac.

O Ministério Público, talvez de forma mais tímida, tem apoiado o
método Apac. Sem contar que, hoje, praticamente todos os setores da
sociedade civil mineira vêm insistentemente falando em favor da
Apac.

Enquanto no sistema normal, o chamado regular, o da indústria do
preso, temos uma reincidência de 80%, altíssima, em que as pessoas
internadas numa unidade prisional acabam saindo pior do que
entraram, a ponto de um grande jurista ter dito certa vez que a cadeia
é a escola do crime e que a penitenciária seria a pós-graduação,
vemos, na Apac, um índice de recuperação superior a 90%, chegando
em algumas unidades a 95%, onde temos de 5% a 7% de
reincidência. Trata-se de um método que humaniza, permite
realmente que a pessoa possa ser reintegrada à sociedade.

Hoje estamos tendo um problema sério em Minas Gerais. Esta Casa
tem dado demonstrações claras em favor do método Apac.
Recentemente esta Casa aprovou uma mudança na Lei de Execução
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Penal Estadual em que estabelece uma seção nova com o título
"Entidades sem Fins Lucrativos", quando expõe a possibilidade de o
Estado conveniar com as Apacs para serem implementadas.

O relator tem de convir que a emenda que fizemos não elimina
nenhuma dotação. Trata-se de uma emenda prudente. A reivindicação
que recebemos das entidades envolvidas no método Apac era de
R$20.000.000,00, e entendemos que R$20.000.000,00 poderia
complicar a dotação específica.

Faço um apelo aos Deputados para que votemos a favor dessa
emenda. De onde estamos tirando o recurso não está sendo gerado
nenhum tipo de problema. Faço esse apelo ao Líder do Governo, a fim
de que verifique e encaminhe que fizemos questão de fazer uma
emenda prudente, na expectativa de que, ao abrir essa janela, o
governo possa aumentar esse recurso, pois, efetivamente, já liberou
R$5.000.000,00. Entendemos que o correto seria liberar
R$20.000.000,00.

Hoje temos 35 Apacs funcionando em Minas Gerais. Até o final do
ano que vem, serão 49. Existem hoje cerca de 100 cidades discutindo
sobre a Apac.

Não preciso insistir que o preso do método Apac é quase 113 do
custo daquele do método tradicional, e com resultados infinitamente
maiores para o beneficio da sociedade.

Faço esse apelo, Sr. Presidente, para que não zeremos a dotação
inicial, para que não comprometamos a fonte de onde estamos
retirando esses R$5.000.000,00. Um apelo para que essa emenda
seja aprovada com louvor e que seja, mais uma vez, a demonstração
desta Casa em apoio ao método Apac, dizendo ao governo que, no
Orçamento passado, eles não se esqueceram da Apac, mas que
neste ano se esqueceram dela.

O Governador tem-se manifestado. Temos tido problemas sérios
com alguns setores do governo que estão com mentalidade antiga.
Por exemplo, hoje, na Apac de ltaúna, a chamada Apac Mãe, dois
meses de convênio não foram pagos. Há um grande problema
também na Apac de Santa Luzia porque não está havendo
entendimento com o setor do governo. Na Apac de Nova Lima, a
dívida se acumula porque o governo unilateralmente reduziu à metade
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os valores pagos. Dizem que é para um funcionário de nome Agnus,
que é Superintendente. Mas não deve ser "agnus dei" não, porque, se
fosse "agnus dei", com toda a certeza ele veria que o discurso do
governo é de apoio à Apac. Estaria sintonizado que a questão da
Apac é a solução. Por isso peço o apoio de todos.

Não estou zerando a dotação nem comprometendo a fonte de
origem, mas simplesmente lembrando ao governo que, no Orçamento
passado, não se esqueceu da Apac, mas nesse se esqueceu.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a

Presidência a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados
para a reunião ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, bem como para a reunião solene também de hoje, logo após a
apreciação do Projeto de Lei n2 3.645/2006, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 4g SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 20/12/2006

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião -
Ata - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - 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 - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eibe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
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Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro [essa - Jésus Lima - J6 Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passas - Maria Olívia - Maria Tereza
[ara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paula Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 16h10min, a lista

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

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento da 4
Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo

mineiro, declaro encerrada a 4 Sessão Legislativa Ordinária da 152
Legislatura.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 30

segundos para que seja ultimada a redação da ata desta reunião.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a

palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura
da ata desta reunião, que é aprovada sem restrições.
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1974, 1980, 2014, 2096

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 32, 298, 449,

566, 589, 623, 689, 698, 860, 881, 986, 1015, 1049, 1054, 1071. 1078,

1444, 1447, 1589, 1590, 1675,1709,1862, 1863, 1979

Comissão Participação Popular - 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 48,

50, 53, 54, 56, 58, 308, 479, 480, 481, 482, 597, 598, 599, 1045, 1063,

1069, 1700, 1708, 1709

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 296, 798,

991, 998, 1000, 1364, 1664,1665,2315,2316
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Comissão de Redação - 310, 467, 468, 469, 508, 582, 583, 584,

585, 586, 587, 588 2 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,

673, 674, 675. 676, 677, 678, 704, 705, 1046, 1094, 1095, 1097. 1098,

1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1125, 1126,

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1382, 1385, 1386, 1387,

1388, 1389, 1391, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400,

1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411,

1412, 1413, 1414, 1415, 1433, 1442, 1493, 1495, 1496, 1679, 1680,

1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1798, 1799, 1800,

1803, 1804, 1805, 1812, 1813, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820,

1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831,

1832, 1833, 1834, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845,
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1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1975, 1980,

1981, 2032, 2034, 2035, 2036, 2038, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046,

2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2061, 2062, 2063, 2064, 2081, 2082,

2083, 2084, 2085, 2086, 2093, 2097, 2285, 2266, 2302, 2307, 2308,

2309, 2310, 2312, 2317, 2319, 2320, 2321, 2322

Comissão de Saúde - 311, 319, 621, 971, 996, 1069, 1160, 1161,

1368, 1425, 1432, 1446, 1447, 1709, 1970. 2087

Comissão de Segurança Pública - 10, 31, 321, 447, 448, 599, 679,

1138, 1677, 1783

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 511,

512, 513, 514, 515, 560, 572, 619, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 691,
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799, 888, 892, 894, 899, 901, 902, 904, 906, 908, 910, 916, 919, 921,

923, 924, 1422, 1448, 1786, 2089

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 313,

315, 482, 692, 880, 1015, 1430, 1445, 1789, 1863, 1973

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo -

299, 320, 620, 634, 860, 1426, 1439, 1591,1673
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