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4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15k LEGISLATURA

Matéria extraída do « Diário do Legislativo"
(1 0 a 30 de Junho de 2006)





BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1 9 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 39 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 30/5/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 594 a 59912006
(encaminham expedientes relativos ao Regime Especial de Tributação
concedido pelo Secretário de Estado da Fazenda às Empresas
Fricon - Frigorífico Industrial de Contagem S.A., Hipercarnes Indústria
e Comércio Ltda - ME, Frigorífico Torino Comércio de Carnes Ltda.,
Fridel - Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda., ADM do Brasil Ltda. e
Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda.,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício n 2 2/2006
(encaminha o Projeto de Lei n 9 3.335/2006), da Comissão de Justiça -
Ofícios e cartão - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei &s 3.336 a 3.349/2006 - Requerimentos
ns 6.625 a 6.630/2006 - Comunicações: Comunicações do Deputado
Doutor Ronaldo e da Deputada Maria Olivia - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Adalclever Lopes, Leonardo Quintão,
Antônio Júlio e Padre João - Questão de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - DiIzon Meio - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -



Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte --
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h15min, a lista de

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

V Parte
1 Fase (Expediente)

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

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

Correspondência
- A Deputada Jô Moraes, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 594/2006

Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7 Q da Lein 2 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Fricon - Frigorífico
Industrial de Contagem S.A., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n g 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 595/2006
Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
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Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. T da Lei
n9 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Hipercarnes Indústria e
Comércio Ltda. ME, pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 596/2006
Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 72 da Lei
n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Frigorifico Torino
Comércio de Carnes Ltda., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 597/2006
Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado e tendo em vista o disposto no art. F da Lei n 2 15.292, de 5
de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa FRIDEL - Frigorífico Industrial Dei
Rey Ltda., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM N 9 598/2006
Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 72 da Lei n2 15.292, de
5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao regime especial de
tributação concedido à empresa ADM do Brasil Ltda. pelo Secretário
de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM M 59912006
Belo Horizonte, 29 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 72 da Lei n2 15.292, de
5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao regime especial de
tributação concedido à empresa Indústria e Comércio de Carnes
Henriques e Costa Ltda., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO N 2 2/2006
Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se

segue, resultante do desmembramento do Projeto de Lei
Complementar n2 71/2005, do Tribunal de Contas.

PROJETO DE LEI N 2 3.335/2006
Cria os cargos de Auditor e de Procurador do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Ficam criados na estrutura do Tribunal de Contas:

- quatro cargos de Auditor;
II - quatro cargos de Procurador do Ministério junto ao Tribunal de

Contas.
Parágrafo único - A codificação e a identificação dos cargos de que

trata este artigo serão estabelecidas por resolução do Tribunal Pleno.
Art. 2 - O subsídio do Auditor do Tribunal de Contas é fixado em

R$10.148,00 (dez mil cento e quarenta e oito reais.)
Art. 32 - O subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas é fixado em R$10.148,00 (dez mil cento e
quarenta e oito reais).

Art. 4 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

OFICIOS
Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,

agradecendo o envio da Declaração Final do VI Fórum Parlamentar
Mundial, realizado no período de 24 a 2911/2006, em Caracas,
Venezuela.

Do Sr. Pedro Brito do Nascimento, Ministro da Integração Nacional,
comunicando transferência de recursos financeiros em favor deste
Estado, por intermédio do Igam. (- 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. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações
em atenção ao Requerimento n 2 6.243/2006, da Comissão de Direitos
Humanos.Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar,
comunicando a celebração do Termo Aditivo n 2 2 ao Convênio n2
20/2005, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e este Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)
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Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, solicitando a
indicação de dois servidores deste Legislativo para participarem do
processo de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental.

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
encaminhando indicação de nome para acompanhar as reuniões da
Comissão Especial do Protocolo de Quioto, em atenção ao Ofício n
1 .072/2006/SGM. (- A Comissão Especial do Protocolo de Quioto.)

Do Sr. Sebastião Soares dos Santos, Prefeito Municipal de
Conceição do Mato Dentro, prestando informações relativas ao
Projeto de Lei n2 3.197/2006, em atenção a pedido da Comissão de
Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3.197/2006.)

Do Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova
Ponte, prestando informações relativas a requerimento da Comissão
de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício n
1 .020/2006/SGM.

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater, prestando
informações relativas ao Requerimento n 6.198/2006, da Comissão
de Política Agropecuária.

Do Sr. Odilon Cunha Rocha, Presidente do Cosems-Bahia,
informando da impossibilidade de comparecimento à audiência pública
da Comissão de Saúde em Montes Claros, em 31/5/2006. (- A
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Carlos Eduardo Avanzi de Almeida, Promotor de Justiça da
Comarca de Pedra Azul, prestando informações relativas ao
Requerimento n 2 6.479/2006, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de
Políticas Urbanas, prestando informações relativas ao Requerimento
n 2 6.435/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informando que os Srs.
Fernando Lage de Meio, Luiz Antônio Fontes Castro, Carlos Eduardo
Orsini Nunes de Lima e Francisco Assis foram indicados para
representar essa Secretaria nas reuniões da Comissão Especial do
Protocolo de Quioto. (- A Comissão Especial do Protocolo de Quioto)

Do Sr. Rogério Filippetto de Oliveira, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Defesa Social, encaminhando um exemplar do Anuário
de Informações Criminais de Minas Gerais de 2005, elaborado pela
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Fundação João Pinheiro em parceria com essa Secretaria.
Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do

Secretária de Transportes (2), encaminhando cópia dos convênios
que menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Leonardo Corrêa Camargo, Gerente de Núcleo do Banco do
Brasil, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
de Meia Ambiente encaminhado por meio do Ofício n9
1.026/2006/5CM.

Do Sr. Benedito Scaranci Fernandes, da Superintendência de
Atenção à Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento
n2 5.812/2005, da Comissão de Participação Popular.

CARTÃO
Do Sr. Gilson de Carvalho Queiróz Filho, Presidente do Crea-MG,

agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa pelos
72 anos de fundação desse Conselho, a partir de requerimento do
Deputado Doutor Viana.

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 o 3.336/2006
Declara de utilidade pública a Associação Hospital Belizário

Miranda, com sede no Município de Lajinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Hospital

Belizário Miranda, com sede no Município de Lajinha.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Hospital Belizário Miranda, fundada em

1951, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que atua na prestaçãc
de serviços de assistência médica à população do Município de
Lajinha e da região, contando com corpo médico regular, ambulatóric
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e departamento de cirurgia.
Para o desenvolvimento de seu propósito, atua em conjunto com

instituições públicas e privadas, em regime de mútua colaboração,
buscando atingir objetivos comuns.

Diante da importância social que representa o trabalho promovido
pela Associação, conto com o apoio dos nobres pares para que lhe
seja concedido o título de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.33712006
Declara de utilidade pública a Associação Agrícola do Monte

Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Agrícola do

Monte Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Associação Agrícola do Monte Alegre - Aama -,

organizada pelo Regime de Sociedade Civil, sem fins lucrativos, tem
por finalidade promover ações sociais para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores do Monte Alegre, valorizar a cooperação como
estratégia de fortalecimento dos vínculos sociais desenvolvendo o
potencial criativo, educacional e cultural de seus participantes.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.338/2006
Declara de utilidade pública a Ação Social Senhora Santana, com

sede no Município de Congonhas do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Senhora

Santana, com sede no Município de Congonhas do Norte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Biel Rocha
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Justificação: A Ação Social Senhora Santana, organizada pelo

Regime de Sociedade Civil, sem fins lucrativos, tem por finalidade
prestar assistência a pessoas carentes.

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

PROJETO DE LEI N°3.339/2006
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Criança e do

Adolescente de Caxambu, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da

Criança e do Adolescente de Caxambu, com sede no Município de
Caxambu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Casa da Criança e do Adolescente de

Caxambu, com sede nesse Município, é sociedade civil sem fins
lucrativos, de caráter assistencial, que objetiva promover o bem-estar
dos jovens carentes dessa comunidade, contribuindo para a formação
moral e cívica de seus abrigados, proporcionar melhorias em sua
qualidade de vida e assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Assim, como disposto em seu Estatuto Social, a Associação, ao
realizar atividades de inclusão social, prestando serviços gratuitos e
permanentes, de reconhecido interesse público, zela pela integridade
física e psíquica dos jovens de Caxambu, resgatando-lhes a
dignidade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 6/7/2004, a
referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que
faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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 3.34012006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Janaúba o imóvel

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

Janaúba o imóvel e as respectivas benfeitorias com área de 413,00M2
(quatrocentos e treze metros quadrados) referente a parte do imóvel
situado na Praça do Cristo Redentor, n 2 88, Bairro Centro, constituído
por um terreno com área total de 12.000,00 m 2 (doze mil metros
quadrados), onde funciona a Escola Estadual Maurício Augusto de
Azevedo, nesse Município, conforme Registro n 2 444, folha 173, livro
03, do Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do Projeto Shopping Popular.

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: O referido terreno, parte do imóvel da Escola Estadual

Maurício Augusto de Azevedo, é pouco utilizado por essa instituição
de ensino, que está localizada numa das principais áreas comerciais
de Janaúba. Atualmente está em vigor um Termo de Cessão de Uso
de Imóvel entre o Estado e o Município, o qual autoriza o uso gratuito
do terreno durante cinco anos, com prazo expirando em pouco mais
de dois anos, o que inviabiliza investimentos substanciais e definitivos
naquele local.

Com o Projeto do Shopping Popular, a Prefeitura disponibilizará
espaço seguro e confortável aos consumidores e camelôs da cidade,
numa área de fácil acesso e muito comercial, assegurando, assim, um
ponto definitivo para os ambulantes e proporcionando a desobstrução
das calçadas numa importante avenida de Janaúba. Com  tais
medidas são cumpridas as exigências de acessibilidade para
deficientes físicos, conforme Decreto Federal n 2 5.296, de 2004, e aLei n 2 15.426, de 2005.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.34112006
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II

Institui a meia-entrada para professores da rede pública de ensino
nos eventos e estabelecimentos que proporcionem cultura, esporte,
lazer e entretenimento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica assegurado aos professores da rede pública de ensino

fundamental, médio ou superior o pagamento de meia-entrada do
valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de
espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição
cinematográfica, em praças esportivas e similares das áreas de
esporte, cultura e lazer do Estado de Minas Gerais.

§ l - Para efeito do disposto nesta lei, consideram-se casas de
diversão de qualquer natureza os locais que, por suas atividades,
propiciem lazer e entretenimento.

§ 2 - A meia-entrada corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do
valor do ingresso cobrado, sem restrição de dia da semana ou horário.

§ 3 - Serão beneficiados por esta lei os professores em efetivo
exercício nos estabelecimentos de ensino público, com sede no
Estado de Minas Gerais, devidamente autorizados a funcionar pelos
órgãos competentes.

Art. 2 -Para usufruir do benefício a que se refere o art. 1 2 desta lei,
o professor deverá provar a condição referida no artigo anterior, com a
apresentação de documento de identificação profissional, que
comprove o efetivo exercício, emitido pela Secretaria Estadual de
Educação, pelas Diretorias Regionais de Ensino do Estado, para o
professor da rede estadual, ou emitido pelas Secretarias Municipais
de Ensino, se professor de rede pública municipal.

Art. 3 - Caberá ao governo do Estado, por meio dos órgãos
responsáveis pela cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor, e ao
Ministério Público Estadual a fiscalização do cumprimento desta lei,
autuando os estabelecimentos que a descumprirem, cominando-lhes
as sanções administrativas e legais cabíveis.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: Trata o projeto em questão de instituir a meia-entrada

para os professores da rede pública de ensino, em eventos e
estabelecimentos de difusão da cultura, lazer, entretenimento e
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12esporte.
O objetivo é proporcionar a esses profissionais o acesso a bens

culturais fundamentais à sua formação, seu aperfeiçoamento e sua
atualização, requisitos essenciais para o exercício da profissão com
dignidade e competência.

Essa medida insere-se entre tantas que devem ser promovidas a
favor da educação, pois dúvida nenhuma existe quanto à importância
e à necessidade de o País investir mais e incentivar de todas as
formas possíveis a universalização e a melhoria do ensino.

A formação e a atualização do professor não se fazem apenas nas
salas de aula, nos cursos de aperfeiçoamento ou com o esforço
pessoal da leitura. E decisivo nesse processo um maior acesso ao
teatro, ao cinema, à casa de cultura e também às opções de
entretenimento e lazer. Essa tarefa deve ser assumida não só pelo
profissional e pelo Estado, mas por toda a sociedade.

O professor, mais que qualquer outro profissional, deve ter facilitado
e estimulado o seu acesso aos bens culturais, às formas diversas de
expressão da arte, dos costumes e da ciência.

Em Minas Gerais, a Lei n2 11.052, de 23/3/93, consagrou o direito à
meia-entrada para estudantes. As Constituições de 26 Estados e a do
Distrito Federal trazem em seus textos semelhantes garantias. A
meia-entrada é uma das mais significativas conquistas do movimento
estudantil das décadas de 60 e 70, embora esse direito já existisse
desde a década de 30, em alguns Estados e Municípios de grande
porte, conforme noticiam os históricos do movimento estudantil.

O momento é o de estender essa inclusão também aos professores
da rede pública de ensino que, sem tal incentivo, enfrentam imensas
dificuldades (principalmente a financeira) para freqüentar tais
manifestações. E o prejuízo desse distanciamento, todos temos claro,
é principalmente dos milhões de alunos da rede pública de ensino.

Vale frisar que se trata de uma proposta de inclusão cultural, de
modo a proporcionar a tais trabalhadores acesso a bens e valores
essenciais ao exercício profissional com mais qualidade. Assim,
descarta-se todo entendimento de ser "benefício", concedido mediante
discriminação inconstitucional de uma categoria em relação às
demais.

Muito ao contrário, essa inclusão necessária tem guarida no inciso
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VII do art. 24 da Constituição Federal, que prevê ser competência
concorrente da União e dos Estados legislar sobre a proteção ao
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Igualmente, a Constituição Estadual de Minas Gerais, no art. 10, III e
no art. 11, V, define ser competência do Estado a difusão e o acesso à
cultura.A meia-entrada para professores em atividades culturais, de esporte
e lazer já é realidade em diversos Estados e em cidades espalhadas
em todo o País. Assim, se não há novidade nesta proposição, há a
plena convicção de sua legalidade, pertinência e viabilidade, além, é
claro, do interesse social.

Ante o imenso benefício da medida, com conseqüências diretas para
a melhoria do nível do ensino da rede pública, rogamos o apoio dos
nobres pares na apreciação e aprovação desta proposta.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.342/2006
Declara de utilidade pública a Escola Família Agrícola de

Comercinho - Aefacom -, com sede no Município de Comercinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Escola Família Agrícola

de Comercinho - Aefacom -, com sede no Município de Comercinho.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
George HiltonJustificação: A Escola Família Agrícola de Comercinho - Aefacom -

tem por finalidade promover ações na assistência social, na educação,
no desenvolvimento rural sustentável, fortalecer e valorizar os vínculos
familiar e comunitário, promover ações de combate ao êxodo rural, e
pela qualidade da educação no meio rural, entre outras. Ante os
relevantes serviços prestados pela referida Associação e por
apresentar os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
esperamos a anuência dos colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos



do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.	
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PROJETO DE LEI N 3.343/2006
Declara de utilidade pública a Associação Rural de Atendimento

Infanto-Juvenji de Comercinho, com sede no Município de
Comercinho.

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

Atendimento Infanto-Juvenil de Comercinho, com sede no Município
de Comercinho.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
George Hilton
Justificação: A Associação Rural de Atendimento Infanto-Juvenil de

Comercinho tem por finalidade amparar a criança e o adolescente por
meio de ações básicas de saúde, nutrição, assistência social,
educação, esporte, cultura e lazer com o envolvimento dos
animadores comunitários voluntários.

Combate à fome, à miséria e à pobreza pelo incentivo a hortas
comunitárias, alimentação alternativa, aumento de produção de
alimentos, plantio de árvores frutíferas e apoio à implantação de
programas agropecuários, entre outros.

Pelos relevantes serviços prestados à criança e ao adolescente e
por apresentar os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório que se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.344/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário e Associação

dos Moradores de Comercinho, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArL 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

e Associação dos Moradores de Comercinho, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
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George Hilton
Justificação: O Conselho Comunitário e Associação dos Moradores

de Comercinho tem como finalidade a proteção à saúde da família, da
maternidade, da infância e da velhice; o combate à tome e à pobreza,
através de incentivo à produção de alimentos básicos e de campanha
de distribuição de alimentos e agasalhos, entre outros; a
representação da comunidade junto aos órgãos públicos e privados e
a divulgação da cultura e do esporte. Tendo a entidade cumprido os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a
anuência dos nobres pares à concessão do pretendido título
declaratório.

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

PROJETO DE LEI N g 3.345/ 2006
Declara de utilidade pública a Associação e Assistência Social

Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência Social Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
George Hilton
Justificação: A Associação de Assistência Social Jardim das

Oliveiras tem como finalidade o atendimento à criança de até 6 anos
através da educação, alimentação, promoção da saúde, cultura, lazer,
esporte, estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de
igualdade, liberdade e solidariedade, visando o seu desenvolvimento
integral nos aspectos físico, afetivo e social, contribuindo para o
exercício da cidadania e respeitando a dignidade e os direitos das
crianças, com suas diferenças individuais, sem nenhuma
discriminação.

Pelos relevantes serviços que a entidade presta às crianças naquela
faixa etária e por cumprir os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres colegas à
concessão do pretendido título declaratório.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame ló
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso!, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.346/2006
Institui o Dia Estadual do Teatro para Infância e Juventude.
A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituído o Dia Estadual do Teatro para Infância e

Juventude, a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de março, em toda
o Estado de Minas Gerais.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes
Justificação: Este projeto visa instituir, no Estado, o Dia Estadual do

Teatro para Infância e Juventude com o objetivo de ressaltar a
importância do teatro feito para crianças e jovens, como instrumento
de ensino, desenvolvimento e informação social. Através do teatro, as
crianças e os jovens podem ser sensibilizados para as questões
sociais, desenvolvendo desta maneira, uma visão mais crítica e
consciente de sua realidade social. A celebração desta data irá
contribuir para o reconhecimento da importância do teatro direcionado
para o público jovem e infantil, assim como para ampliação das
possibilidades de trabalho dos profissionais da área.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.347/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga, com sede
nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga,
com sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e
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Meio Ambiente de Araponga, com sede nesse Município, é entidade
civil sem fins lucrativos que visa, entre outros objetivos, à preservação
do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável e da
geração de trabalho e renda comunitários, por meio do ensino de
práticas produtivas de valor cultural e econômico. Por meio do serviço
de radiodifusão sonora, presta serviço de utilidade pública, integrando-
se nos serviços de defesa civil, de educação ambiental e de proteção
do meio ambiente. A entidade promove, ainda, o desenvolvimento do
ecoturismo no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.
Com duração indeterminada a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua administração
composta por pessoas que não recebem remuneração pela sua
atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.348/2006
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa pela emissão de

segunda via de documentos roubados, quando expedidos por órgãos
públicos do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Ficam os cidadãos isentos do pagamento pela emissão de

segunda via de documentos emitidos por órgãos públicos do Estado,
em caso de roubo ou furto.

Parágrafo único - O exercício do direito a isenção previsto no "caput"
deste artigo ocorrerá mediante a apresentação de ocorrência policial.

Art. 2 - Esta lei prevê o interstício mínimo de doze meses entre uma
ocorrência e outra.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Neider Moreira
Justificação: Esta proposição contribuirá para amenizar um pouco os

custos adicionais a que os cidadãos vítimas de roubos ou furtos estão
submetidos, apesar da responsabilidade constitucional do Estado com
relação ao crescente número de ocorrências dessa natureza.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciaçãc
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.349/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

do Angá, com sede em Abre-Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Córrego do Angá, com sede em Abre-Campo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação Comunitária do Córrego do Angá, com

sede em Abre-Campo, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 24/3/2003, com prazo de duração indeterminado, que tem
por finalidade promover o desenvolvimento da comunidade,
representando seus interesses perante os órgãos públicos e privados,
buscando melhorias comunitárias, promovendo assistência social em
todos os níveis e resgatando a dignidade de seus associados.

Regularmente registrada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica
da Comarca de Carangola, integram a sua diretoria pessoas de
comprovada idoneidade, que, ressalte-se, não recebem qualquer
gratificação, bonificação ou vantagem pelo exercício das suas
funções. Congregando esforços, diretoria e associados buscam um
interesse comum: o de promover o bem-estar da comunidade de
produtores rurais do Córrego do Angá.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.625/2006, do Deputado Elmiro Nascimento e outros, solicitando

seja formulado apelo ao Ministro da Educação e ao Reitor da
Universidade Federal de Viçosa com vistas a que determinem a
conclusão dos procedimentos para a instalação da referida
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universidade no "campus" do Município de Rio Paranaíba.
N 1 6.62612006, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja

inserido nos anais da Casa voto de congratulações pelos 30 anos da
Fundação Educacional de Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

N 6.627/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, ã Corregedoria da
PMMG e à Promotoria de Direitos Humanos com vistas a que se
tomem providências em relação a denúncia formulada pelo Soldado
Luiz Sérgio Silveira. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.628/2006, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja
encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações
sobre as providências adotadas em relação às recomendações feitas
à Procuradoria-Geral de Justiça sobre a CPI do Preço do Leite.

N 9 6.629/2006, da Comissão Especial dos Centros de Convenções,
Feiras e Exposições solicitando seja enviado ao Presidente da
Codemig pedido de cópias do protocolo de intenções ou de
documento que normatizou a doação de imóvel à Codemig, para a
regularização da obra do Conex em Juiz de Fora, e dos pareceres
resultantes de visitas técnicas realizadas por sua diretoria ou por seus
funcionários, para conhecer a experiência de gestão dos centros de
convenções visitados no Brasil.

6.630/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja
encaminhado pedido de informações ao Secretário de Saúde, sobre o
recurso do Estado a ser investido na implantação do Cetebio-MG e o
recurso a ser repassado pela União para o mesmo fim. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Doutor Ronaldo e da Deputada Maria Olívia.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
• Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Deputado Fábio

Avelar, Deputada Jô Moraes, companheira e amiga, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta
tribuna para, com os membros do PMDB, Deputados Chico Rafael,
Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio e Leonardo Quintão, mostrar que
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nova posição para que o Brasil tenha um novo tempo.
Como bem disse o Vice-Presidente José Alencar numa belíssima

entrevista, o Brasil está preparado para o crescimento, está preparado
para urna nova fase, está preparado para ganhar a energia positiva
para o crescimento. A população de baixa renda está muito bem
atendida. Nós, que somos de uma região muito pobre do Vale do
Jequitinhonha, percebemos nitidamente que lá a população tem sido
atendida por meio do Bolsa-Família.

Portanto nós, da bancada estadual, percebemos que é necessário
que o PMDB, como o maior partido do Brasil e um dos maiores
partidos em Minas, comece a tomar algumas posições, ou seja, a
posição da governabilidade. Para isso o PMDB precisa estar com o
PT não só em âmbito nacional como também em âmbito estadual,
para dar aos mineiros outra alternativa.

Minas precisa ter a possibilidade de outra escolha, outro candidato.
Dois gigantes como o PMDB e o PT podem oferecer-lhe um novo
tempo, uma nova alternativa, uma nova proposta. Não há poder sem
oposição, caso contrário ele fica cego e ditador. Percebemos que, a
cada dia, tem sido dito que o Governador do Estado é imbatível, que
não há candidatos para derrotá-lo. Vejam, Minas sempre foi de dois
lados! Na minha terra, primeiro, eles me escutarão, ou seja, "a
oposição estará do outro lado que o Adaiclever estiver". Em todos os
853 Municípios, caro Deputado Antônio Júlio, ocorre dessa maneira.
Nas minhas queridas Caratinga, lmbé, Santa Rita e Santa Bárbara,
enfim, em todos os Municípios da região, tivemos a oportunidade, na
mesma condição em que se encontra o Estado, onde só há um
candidato, de dizer que é imbatível. Em Ipatinga, o Deputado João
Magno tinha 78%, e o Prefeito Sebastião Quintão, 1,5%. Quando
apresentamos alternativa, pudemos mostrar outras propostas e
vencemos as eleições.

Portanto relato ao PT uma história que vivemos juntos, em que ele
estava de um lado, e o PMDB, de outro. Hoje podemos somar
esforços para oferecer a Minas uma nova alternativa, um novo
momento, O Estado tem condições de unir os dois partidos e
apresentar um novo candidato que dará ao povo a condição de ter
outra proposta. Disseram que, dos 853 Municípios, cerca de 700
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Prefeitos assinaram. Quero dizer que 80% não são majoritários em
suas terras, porque obtiveram somente 38% a 40% dos votos, e a
Oposição era o PMDB ou o PT. Havia duas ou três candidaturas
lançadas. Se esses dois gigantes caminharem juntos, teremos, então,
a nova alternativa para Minas e poderemos ganhar o governo do
Estado.

Proponho hoje, com a maioria dos meus colegas de bancada,
apresentar a Minas uma nova opção mostrando que, na política, a
democracia não pode ser imposta e deve haver disputa saudável para
que surjam propostas. O PMDB percebe o enfraquecimento da sua
candidatura própria, pela qual tanto lutamos. A sua candidatura em
Minas também ficou enfraquecida. Sendo assim, precisamos aliar-nos
a alguém que tem uma nova proposta e que pode continuar fazendo
com que o nosso partido seja esse gigante - o PMDB é o maior
partido. Junto com o PT, apresentando essa alternativa a Minas e ao
Brasil, poderemos ganhar as eleições no Estado e reconduzir, com
certeza, a política que vem sendo tocada pelo Presidente Luta e pelo
nosso querido mineiro José Alencar, que agrada a todos nós.

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte) - Deputado Adalclever,
ouço suas palavras e fico feliz ao perceber que o PMDB notou os
grandes avanços sociais que o governo Lula vem fazendo em Minas.
A proposta de um governo alternativo para o Estado é uma notícia
excelente. O PT certamente estará aberto a discutir um novo projeto
para o nosso Estado. Temos a certeza de que é possível governar
Minas com um projeto diferente do que está implementado. Podemos
oferecer aos mineiros uma proposta diferente de crescimento, com
maior participação da população na formulação dos projetos,
atendimento mais intenso na área social, melhor atendimento ao
funcionalismo público, e com a nossa universidade desenvolvendo
pesquisas e projetos regionais, ou seja, um governo diferente deste.

O PMDB seria um excelente parceiro para o PT propor um governo
novo, um projeto novo, diferente e melhor para Minas Gerais.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Deputado Adalclever
Lopes, gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo intróito do seu
pronunciamento, solidarizar-me com as suas palavras e fazer-lhe um
registro diretamente no Plenário, aliás, fi-lo internamente no partido.
Cumprimento-o também pela maneira dirigente e democrática com
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da liderança.
V. Exa. tem dado lição de democracia ao nosso partido, que já

estava desabituado ao debate político, a ouvir as suas bases e a se
curvar perante a vontade da maioria. A sua posição firme no partido e
especialmente no seio da nossa bancada tem sido um diferencial nos
dias modernos. Sinto-me muito honrado por V. Exa. ter me escolhido
como Vice-Líder para assessorá-lo. Tem sido um grande aprendizado
para mim. Embora seja um jovem Deputado, V. Exa., com enorme
futuro em Minas Gerais, demonstra a sua experiência, o seu espírito
democrático e a sua capacidade de conduzir o pensamento pela
média da maioria.

Estamos absolutamente convencidos de que, de tato, o melhor
caminho para o nosso partido é buscar essa união com o PT, tanto em
Minas Gerais quanto no plano federal. De maneira destemida, firme e,
sobretudo, democrática, V. Exa. tem sido o condutor dessa vontade
majoritária do nosso partido. Não poderia deixar de fazer esse
registro, de público, no Plenário desta Casa e reiterar que tem sido
motivo de orgulho e honra ser seu Vice-Líder na bancada, na
Assembléia Legislativa.

Certamente V. Exa. continuará sendo essa liderança forte,
destemida e democrática, que se tem constituído num diferencial do
PMDB em Minas Gerais. Parabéns!

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Adalclever
Lopes, gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento. Concordo com
a análise apresentada por V. Exa., pelos Deputados Ricardo Duarte e
Sávio Souza Cruz. Assim como o Deputado Sávio Souza Cruz, julgo
que o Brasil precisa de uma aliança com o PT e o PMDB. Uma aliança
nacional, que, evidentemente, passará também pelos Estados, O País
precisa de uma aliança programática, que significa a continuação de
um projeto nacional, popular e de mudanças, em que as questões
sociais sejam analisadas em primeiro lugar e seja dada preferência e
prioridade ao povo mais pobre. E preciso a continuação de um
governo que mantenha a inflação baixa, que possa diminuir mais as
taxas de juros, que ainda continuam altas, investir mais em infra-
estrutura e nos libertar economicamente ainda mais da nossa
dependência frente ao imperialismo norte-americano. No governo
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passado, chamávamos isso de atrelamento completo aos interesses
norte-americanos. E preciso dar seqüência não somente a tudo isso e
a essa nova	política econômica, mas também - e mais
ampliadamente - aos programas sociais. E preciso ampliar o alcance
do Bolsa-Família e a oferta de vagas na educação infantil e no ensino
médio e fundamental e criar mais vagas no ProUni. Para isso,
necessita-se de um governo que tenha maior estabilidade política.
Isso faltou no primeiro governo do Presidente Lula. Essa estabilidade
política deve ser dada a partir de uma unidade programática entre
partidos, especialmente entre dois grandes, como o PT  o PMDB.

Por isso tenho defendido esse acordo dentro do PT. E esse o desejo
expresso do Presidente Lula, assim como do Berzoini, Presidente
nacional do PT, e do Presidente Nilmário Miranda, em Minas.
Defendemos, como prioridade, uma aliança com o PMDB a partir de
um programa comum, nacional, democrático e popular. Com o
PCdoB, o PSB e outros partidos, haverá maior governabilidade ao
Presidente Lula.

Isso também precisa ser construído no Estado. Ficamos com muito
alento de essa unidade garantir-nos um enfrentamento maior, para
discutir temas importantes que ficaram muito prejudicados em Minas
Gerais em razão da margem de manobra muito grande que o atual
Governador tem sobre o aparato da imprensa, sobre a mídia, enfim,
sufocando o debate político no nosso Estado de Minas Gerais. A
união entre o PT e o PMDB abrirá, de fato, para a nossa população a
chance de fazer comparações entre o que é o governo atual e um
governo que queremos construir em Minas Gerais, a espelho do
Brasil.

Sou partidário de que caminhemos para essa aliança, que
discutamos a sua forma prática, mas que tenhamos,
fundamentalmente, no programa de governo, a nossa unidade
principal. Então, parabéns pela iniciativa de trazer esse tema para
debate aqui na Assembléia. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado. Sr. Presidente, para
finalizar, agradeço a V. Exa. a tolerância. Temos certeza de que
amanhã não será publicado o que dissemos, até porque, talvez, a
manchete seja muito diferente do que foi pronunciado desta Tribuna,
como o que ocorreu ontem, na reunião que lançava um candidato ao
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Rezende, na reunião com o PT.
A maioria da bancada estadual estava na reunião, entre eles,

Armando Costa. Enfim, o PMDB, com sua base toda representada,
quer essa grande aliança. Infelizmente os jornalistas estão até tristes
por não poderem publicar a matéria que escrevem. Temos certeza de
que, quando um ou dois dizem o que querem, é publicado.

Hoje a aliança é o que a base quer. Será uma decisão, caro
Presidente, da base para a cúpula. Não aceitaremos nenhuma
decisão que seja da cúpula para a base. O PMDB votará na
convenção, fará essa grande aliança. Ganharemos o governo do
Estado e, novamente, com um grande governo, administraremos o
País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
O Deputado Leonardo Quintão - Boa-tarde a todos. Sr. Presidente,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, colegas da imprensa, pessoas nas
galerias, meus amigos, subo hoje a esta tribuna para comungar do
mesmo pensamento do nosso Líder, Deputado Adalclever Lopes.

Na última quinta-feira, tivemos a alegria de almoçar com
representantes da bancada estadual e federal do PT; nosso querido
Nilmário Miranda; o Prefeito de Coronel Fabriciano, Chico Simões, ex-
colega nesta Casa; o Sr. Newton Cardoso; Zaire Rezende; Tarcísio
Delgado; e vários parlamentares do PMDB, tanto da bancada estadual
quanto da bancada federal. Naquele almoço, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, meu colega Padre João, André Quintão, ex-Líder da
Bancada do P1, pudemos discutir um projeto amplo para o Estado de
Minas Gerais e para o nosso país. Vislumbrou-se ali uma ampla
parceria, desde já, entre o PMDB e o PT, em âmbito estadual e
federal.

Sr. Presidente, subo aqui feliz. Lutei com todas as minhas forças,
como cidadão e como parlamentar, para que o PMDB tivesse
candidatura própria. Infelizmente as nossas forças não foram
suficientes para vencer as forças maiores que estão em Brasília.
Entendo que devíamos fazer como o P1 sempre fez, nobre
companheiro Padre João: sempre apresentar candidato. O nosso
Presidente Lula foi candidato quatro vezes, e apenas na quarta
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venceu as eleições.
Para todos os partidos da nossa Nação, o Lula é um grande

exemplo de perseverança, de luta e de foco em seu objetivo.
Sr. Presidente, na reunião de quinta-feira, tivemos a oportunidade de

discutir essa aliança em Minas Gerais para, desde já, marcharmos
juntos rumo a um projeto estadual e nacional. Todos desta Casa
sabem que meu pai é Prefeito de Ipatinga. Tivemos lá, nas últimas
eleições, companheiro Rogério Correia, e travamos um embate contra
o PT, conduzido de forma elegante, tanto por parte do PMDB, quanto
do P1. E foi vencido pelo PMDB. Hoje, o PMDB está conduzindo a
Prefeitura de lpatinga. Naquela reunião, fui questionado por alguns
companheiros do PMDB. O Presidente Nilmário Miranda me fez uma
pergunta e fez questão de me ouvir diante de outros companheiros do
PMDB e do P1: "Leonardo sabemos que o seu adversário em
Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Periquito, Santana do Paraíso,
Açucena é o PT. Qual é sua posição, nobre Deputado?". Tive a
oportunidade responder-lhe e ao Deputado Ricardo Duarte, Líder da
bancada estadual, que as questões locais e municipais nunca podem
se sobrepor às estaduais nem às nacionais. Disse-lhe também que, se
meu partido firmasse uma aliança com o PT, no Vale do Aço, eu seria
o primeiro, companheiro Padre João, a levantar a bandeira do nosso
Presidente Lula. Tenho a certeza de que os companheiros do P1
saberão fazê-lo da mesma forma. Saberemos compartilhar o mesmo
palanque, educadamente, respeitando as diferenças locais, para
construirmos um projeto maior para a nossa Nação e o nosso Estado.

Nobre companheiro Antônio Júlio, tenho a certeza de que essa
aliança é melhor para todos nós. Temos visto que o projeto do
Presidente Lula visa compartilhar e humanizar o nosso país e
privilegiar o cidadão mais pobre. Da tribuna da Assembléia, agradeço
ao Presidente Lula o carinho que tem tido com o Vale do Aço,
especialmente com Ipatinga. Tivemos a alegria, no final de semana,
de lançar lá várias obras com o apoio do governo federal, por
exemplo, um dos projetos mais bonitos do governo federal, advindo da
aprovação da Resolução & 460, que está dando o direito e a
oportunidade ao cidadão mais humilde de receber recursos tanto para
a construção de uma nova moradia quanto para reforma de sua casa.
Com a administração do PMDB e o apoio do governo federal, tivemos,
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faremos mais mil casas e reformaremos outras mil por meio da
Resolução n 2 460. A verba será de quase R$9.000,00. O projeto é tão
bonito que, além de dar os recursos para a construção ou a reforma
das casas, ainda contrata o cidadão proprietário da residência, caso
esteja desempregado, para reformar a própria casa, e ainda receberá
por isso. Nem parece verdade, mas é o que foi aprovado pela
Resolução n 9 460.

Tivemos a honra de lançar também 304 apartamentos por
intermédio da cooperativa de moradia de Ipatinga, com nosso
companheiro, Presidente Saulo Manoel, candidato a Vereador pelo
PT, um dos primeiros suplentes em Ipatinga.

E esta parceria já se iniciou lá, nobre companheiro Padre João.
Companheiros do PT estão-nos ajudando, e um deles é o Saulo
Manoel. Lançamos lá 304 apartamentos, com o apoio do governo
federal, e temos garantidos mais 304, que os cidadãos receberão em
Ipatinga.

Recebemos também do governo federal apoio para a construção do
hospital municipal. Teremos uma verba, resultante de emenda coletiva
da bancada federal, no valor de R$3.000.000,00, e receberemos
também do governo federal R$3.000.000,00. Agradeço ainda o
governo do Estado, que nos enviou R$4.000.000,00. O tão sonhado
hospital sairá do papel. Nesta administração, iremos construí-lo.

Senhoras e senhores, nobres companheiros parlamentares, como
Presidente do Diretório Municipal do PMDB de Belo Horizonte, afirmo
aqui que não haverá problema algum para o PMDB de Ipatinga, do
Vale do Aço, de Coronel Fabriciano, de Timóteo e região levantar
essa bandeira em prol de um projeto maior.

Em Belo Horizonte, também, nossa executiva irá se reunir. Já
consultei a maioria de nossos colegas do partido, e todos outorgaram-
me a responsabilidade, como Presidente, para falar sobre essa
parceria, tão bem conduzida por nosso Líder na Assembléia
Legislativa, Deputado Adalclever Lopes. Ele tem conduzido a
Liderança do nosso partido de forma brilhante, com coerência,
compromisso e parceria, demonstrando o grande líder que é, como
poucos são.

Companheiro Adalclever Lopes, Deputados Antônio Júlio, Sávio
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Souza Cruz e Chico Rafael, vamos levantar a bandeira de nosso
partido, o PMDB. A aliança, assim como todas as outras, tem que ser
boa para os dois lados: para o PMDB e para o PT. Por meio dela,
poderemos construir um projeto maior para a Nação e para Minas
Gerais.

Temos uma grande oportunidade. O Presidente Lula realmente
precisa do PMDB, que, no Congresso Nacional, tem demonstrado ser
um partido guerreiro, amadurecido e sério. Nas horas mais cruciais,
ele não tem faltado com seu apoio.

Este primeiro mandato do Presidente Lula deu-lhe oportunidade de
ver quem são seus verdadeiros companheiros no Congresso e aqui
nos grotões de Minas, capazes de fazer uma aliança duradoura e boa
para os dois lados; de amadurecer como governante; de ver o que é
governar; e de lançar seus projetos, entre os quais ressalto o Bolsa-
Família, o de moradia por meio de cooperativas e o de infra-estrutura,
que, com certeza, ainda neste mandato, irá iniciar-se para, no
segundo mandato, vermos as estradas do Brasil e os portos em
situação melhor.

O Presidente Lula, ainda nesta semana, humildemente, reconheceu
que - e poucas vezes vemos um Presidente da República, ou um
Governador, ou um Deputado assumir que, no passado, errou -, no
passado, foi contra a Rodovia Norte-Sul. Hoje, entretanto, ele entende
a necessidade de investirmos nela. Aplaudo o Presidente Lula por sua
coragem de reconhecer, em rede nacional, que estava errado.

Apesar de nossas diferenças locais - Belo Horizonte, Vale do Aço e
minha querida Ipatinga -, temos um projeto muito maior do que
divergências regionais ou estaduais. O nosso projeto deve ser
nacional.

Em Minas Gerais, onde o partido é amadurecido, representamos o
PMDB, sério e autêntico. Lutamos, da mesma forma que o
companheiro Adalclever Lopes, até o último momento, para termos
candidatura própria. Todo partido tem obrigação de lançar candidatos,
o que não é diferente num partido como o PMDB, que é forte e sério.

Infelizmente, Padre João, inviabilizaram-nos. Agora temos que juntar
forças, capacidade e inteligência para construirmos um projeto maior
para Minas Gerais e para o Brasil. Estarei nessa empreitada. Serei um
soldado médio, e não pequeno. Estarei à frente na batalha. Tenho a
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Agradeça a fala do companheiro Roberto Carvalho: soldado não;
general. Se essa incumbência me for dada, serei um general. Aprendi,
no meu berço, a não ter medo de bicho-papão, a encarar as
empreitadas e a ter coragem. Com  a força do PMDB, conseguiremosa vitória.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Leonardo, a união do PT e do
PMDB é importante para Minas Gerais, como também para o Brasil. E
importante que essas forças políticas estejam próximas, juntas, para
realmente construirmos um projeto alternativo em Minas.

O Brasil está optando preferencialmente pelos mais pobres, num
governo de mudança social e de transformações de um País, onde, há
séculos, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres, a cada dia,
mais lascados. Em Minas, é importante também construirmos um
governo de opção preferencial pelos mais pobres para que possam
crescer. O governo do Estado só está bom na televisão.

Essa união de dois partidos tão fortes é importante para
construirmos um governo alternativo, O Brasil está nesse ritmo.
Pensem, se Minas Gerais aderir à mesma filosofia, com certeza, a
maioria sairá ganhando. Obrigado, Deputado.

O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Deputado Jésus Lima;
obrigado, Srs. Deputados; obrigado pela paciência, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

hoje é um dia de reflexão. Durante três anos, fizemos um grande
trabalho no PMDB, trazendo unidade política e governabilidade para
Minas Gerais. O PMDB, que em determinados momentos distanciou-
se do governo Lula, principalmente nas horas difíceis, foi o partido, em
Minas, que levantou a bandeira branca para que o Brasil tivesse
governabilidade com a presença de mineiros nos Ministérios.

Esses momentos são importantes para refletirmos. Política não se
faz mais com radicalismos, mas com conversas, discussões e até
divergências. O fato é que precisamos voltar a conversar sobre
política.

Há três anos, temos pregado que Minas perdeu a característica da
conversa política, dos conchavos políticos. Depois de um momento de
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dificuldades, começamos a construir um caminho para discutir
projetos políticos para Minas e o Brasil. Precisamos ter um caminho a
seguir, mas a população não sabe o que lazer nas eleições de 1 9 de
outubro. Há tantas denúncias que não sabemos o que fazer. O povo
espera muita responsabilidade da classe política que tem o mandato
hoje, para que, após as eleições, encontremos um novo caminho para
nosso Brasil e nosso Estado.

Temos visto e tenho dito que a descrença é muito grande.
Precisamos voltar a discutir política e projetos políticos. Nada nos
impede de conversar com o PT, como estamos fazendo. Alguns
pensam que queremos fazer um bloco de oposição. Antes de fazer
oposição, precisamos ter posição. Oposição como é conduzida em
Brasília, e como ocorreu em nosso Estado, tem tudo para dar errado.
Mas o posicionamento político e ideológico precisa ser resgatado.
Queremos fazer isso nas eleições deste ano. Não promover
radicalismo nem fazer política preocupado com as pessoas, mas sim
com nosso Estado e com nosso país. Nunca, na história republicana,
nossa política esteve tão desmoralizada quanto hoje. Não me coloco
entre os que dizem que estão desmoralizados, porque faço política
por vocação, porque gosto, por ideologia.

Infelizmente, quando vemos a cúpula nacional do PMDB querendo
achacar o PT e o PSDB, não podemos aceitar, mas sim denunciar. Se
queremos um país onde o povo tenha liberdade de expressão e
condições de trabalho, não podemos achacar nenhum governo, nem
estadual, nem federal. O que estamos vendo em Brasília,
lamentavelmente, é o nosso partido, o PMDB, tentando usurpar o
governo de Lula, querendo fazer projeto para levar as benesses do
governo. Como bem disse nosso Senador Pedro Simon, José Sarney
é o homem mais forte da república hoje, talvez mais forte que o
Presidente Lula, porque detém o controle de várias estatais e de
vários ministérios. O Ney Suassuna, que deveria ser expulso da
política, e talvez até do País, está fazendo conchavos com o PSDB e
com o PT.

Estamos pregando que possamos conversar política nos âmbitos
nacional e estadual, política com "p" maiúsculo. Projetos políticos, e
não projetos pessoais, como estamos vendo. Quando vemos o que o
Presidente do Senado, Renan Calheiros, está fazendo, ficamos tristes
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e com vontade de chorar. Ficamos com vontade de largar a política
quando vemos a forma como estão conduzindo nosso partido, o
PMDB, em Brasília, impedindo-o de ter uma terceira via, que seria da
maior importância para a consolidação do regime democrático. Mas
estão impedindo-o porque interesses de alguns são maiores que os
do nosso partido, o PMDB. Por isso estamos conversando com o PT
em Minas, porque acreditamos que uma aliança, bem costurada e
acertada, poderá gerar frutos para Minas e o Brasil. Que pudéssemos
conversar política outra vez, discutir projetos e as dificuldades que o
povo atravessa. Não adianta tentar governar apenas com os números,
apenas com dados estatísticos que nem sempre representam a
realidade que o povo está vivendo.

Com a apresentação desses dados estatísticos, querem enganar
quem? Não enganarão o povo, que sabe o quanto sofre, que conhece
as dificuldades que o nosso país e também o nosso Estado
atravessam, apesar da boa governabilidade do Governador Aécio
Neves. Apesar de ele ter avançado em alguns setores - digo com
muito pesar -, muitos dos números apresentados não condizem com a
realidade, o que ocorre principalmente nas questões de segurança
pública e de educação.

A educação em Minas nunca esteve tão ruim como agora, mas os
dados apresentados são favoráveis. Nós, que andamos pelo interior,
em qualquer escola que visitamos recebemos grande número de
reclamações. Não há motivação nem interesse pela educação.
Estamos levando a educação como se empurrássemos um carro para
que saia do atoleiro. Esses dados precisam ser discutidos.

Deputada Elisa Costa, atravessamos um governo em que não se
pode ter um posicionamento nem questionar uma matéria votada
nesta Casa, senão somos chamados de oposição.

Ao questionarmos algum projeto do Governador ou apresentarmos
qualquer outro questionamento, não faltam pessoas para, na mesma
hora, ligarem para o palácio, tal a necessidade do puxa-saquismo, que
não leva nenhuma benesse ao Governador. Pelo contrário, se o
Governador tivesse enfrentado algumas dificuldades levantadas por
nós aqui nesta Casa, referentes à questão da governabilidade, talvez
hoje sua situação estivesse melhor. Ele sabe o que terá de enfrentar,
o que aconteceu na Secretaria da Fazenda e o que está acontecendo
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com os empresários mineiros.
O Deputado Chico Rafael, nosso Presidente da Comissão de Defesa

do Contribuinte, sabe quantas denúncias têm-nos chegado sobre
achaque que o sistema de fiscalização do Estado tem feito ao
empresariado. As vezes, o próprio Governador não toma
conhecimento das questões, pois, quando as apresentamos, logo
alguém diz que estamos fazendo oposição.

Levantei algumas questões aqui que foram discutidas nas
Comissões, como a da Secretaria da Fazenda, que começou a cobrar
R$69.000,00 de taxas dos pequenos empresários que detêm
"outdoors" no nosso Estado. Cobravam R$69.000,00 de uma empresa
que fatura R$40.000,00 ou R$45.000,00. Quando levamos a questão
ao Governador, já havia a fofoca de que eu estaria manifestando-me
contra o Governador na cobrança dessas taxas absurdas.
Imediatamente, o Governador mandou que se cancelassem essas
taxas e que se elaborasse uma nova lei para regulamentar esses
absurdos.

Tenho dito que alguém está colocando casca de banana para que o
Governador escorregue. Infelizmente, a Oposição está muito mais
dentro do governo do que fora dele; mas, quando dizíamos isso aqui,
éramos tachados de Oposição. Imediatamente o telefone do palácio
tocava, e, às vezes, o próprio Governador tentava assistir aos nossos
discursos. Não nos amedrontamos, porque queremos que ele seja um
grande Governador para os mineiros, que seja realmente a nossa
grande liderança, mas, para que o seja, ele tem de enfrentar os
problemas do governo.

Estamos enganados ou queremos enganar a nós mesmos?
Deputada Elisa Costa, levantamos uma questão de segurança
pública, quando a Polícia Militar deixou, no viaduto Santa Tereza, um
carro sem motor, sem gasolina, sem nada, que por lá ficou, por três ou
quatro meses, dando a sensação para a população de que a polícia
estava presente, mas, na verdade, aquilo não passava de um carro
velho. Eles querem enganar quem? Querem enganar a população de
bem, porque os bandidos que assaltavam naquelas imediações
continuaram a assaltar e, às vezes, até dormiam, dentro do carro da
polícia.

Deputado Chico Rafael, quando levantamos esse caso aqui, foi uma
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imprensa esteve lá, filmou e tirou fotos, mas não divulgou uma linha.
Então, ao levantarmos essa questão, estávamos ajudando o

governo. Imediatamente ele mandou retirar a viatura de lá, e tenho
certeza de que determinou que fatos dessa natureza não aconteçam
mais no nosso Estado, porque isso é enganar a população de bem. A
população espera que nós, políticos, tenhamos bom senso e que
paremos de inventar, de vender ilusões e de praticar outra coisa. Ela
espera que possamos realmente ter um discurso condizente com a
prática, pois, como já disse, neste momento, há grande descrença.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento, assim como os demais
Deputados da Bancada do PMDB que se manifestam e têm uma
posição sobre Minas e o Brasil. Primeiramente, gostaria de
reconhecer a tradição democrática e histórica do PMDB, antes MDB,
na luta contra a ditadura, nas lutas democráticas, a favor das diretas,
lembrando o saudoso Deputado Ulysses Guimarães. E reconheço
também a presença muito forte que o PMDB tem nos Municípios, a
bancada estadual e as bancadas federais, que, neste momento,
dividem conosco a responsabilidade de pensar um projeto maior para
Minas e para o Brasil. De fato, os avanços sociais alcançados pelo
Presidente Lula, reconhecidos aqui pelos Deputados do PMDB, são
importantes para construir um Brasil mais desenvolvido, mais digno e
mais cidadão. E preciso existir uma base de sustentação de
governabilidade que construa um projeto em comum, com partidos
fortes e forças políticas capazes de darem uma governabilidade mais
consistente ao próximo governo que se avizinha.

Então queremos agradecer o reconhecimento do avanço do governo
Lula nas políticas sociais, como o Bolsa-Família, o crescimento da
educação, as universidades, o ProUni, a geração de trabalho e renda,
para colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento e,
principalmente, combater a fome e incluir milhões de brasileiros em
um processo de cidadania e participação popular.

Em sintonia com esse projeto nacional, podemos ter uma alternativa
para Minas Gerais. O Governador Aécio desponta como candidato
favorito, mas não é imbatível. Nenhum candidato vence antes das
eleições, antes da disputa, antes de os projetos ficarem muito claros
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para Minas Gerais, projetos da educação, da saúde, da segurança
pública, da participação popular, projetos mais democráticos, que
dignifiquem o povo mineiro, para que tenha acesso ao debate dos
movimentos sociais, reconhecidos como movimentos importantes na
construção da cidadania e no acompanhamento das políticas públicas.
Defendemos um projeto alternativo para Minas e consideramos muito
importante que o PT se some às forças progressistas e de esquerda,
incluindo, neste momento, o PMDB, com sua tradição política, força,
história e enraizamento na política brasileira.

Registro o posicionamento do PMDB, neste momento, nesta Casa.
E o nosso partido - fazemos parte da Executiva - tem discutido as
propostas e um projeto para Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Encerrando, Sr. Presidente, falo um
pouco sobre a história do PMDB na Assembléia Legislativa e em
âmbito nacional. Se o Governador conseguiu fazer o choque de
gestão e teve a primeira grande avenida para fazer uma boa
administração, foi o PMDB que lhe deu a lei delegada, que, às vezes,
é esquecida. Lei delegada essa que era bastante questionada por
esta Casa, inclusive por mim, porque não concordava e não concordo
com ela. Mas, naquele momento, dentro da nova proposta
administrativa do governo, assumi o papel, e, junto aos companheiros
Deputados, demos ao Governador Aécio Neves esse instrumento para
que pudesse fazer algumas reformas no Estado.

O PMDB sempre esteve presente nas grandes discussões e jamais
prejudicou qualquer tipo de votação nesta Assembléia. E tivemos
presença marcante agora. Quando havia a possibilidade da
ingovernabilidade do Presidente Lula, o PMDB mineiro, os
representantes do povo mineiro lá estavam para ajudar na
governabilidade, na presença dos Ministros Hélio Costa e Saraiva
Felipe.

Este é o tipo de política que queremos fazer: defender o nosso povo
e a governabilidade, tanto no âmbito estadual como no federal. Por
isso, estamos caminhando para uma coligação com o PT; não para
fazer oposição de qualquer forma, oposição pela oposição, mas para
traçarmos um caminho de desenvolvimento do nosso Estado, da
preservação dos nossos homens públicos e das nossas lideranças.
Podemos estar do lado contrário, mas temos que preservar aqueles
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em que estejam, como uma grande liderança. Essa será a proposta
do PMDB.

Se fizermos essa coligação com o PT que tanto queremos, será uma
coligação de discussão de idéias, e não de discussão pessoal, de se
levantar questão relativa a uma ou outra pessoa. Discutiremos o
nosso Estado. 1-lá muita coisa no caminho certo e muitas separadas,
como ocorre em Brasília. Deveremos pegar o que não foi feito, aquilo
que deu problema tanto lá como aqui, e colocar nos trilhos, de forma a
ajudar o povo brasileiro e o povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados, companheira Deputada Elisa Costa, quero também me
solidarizar com os colegas que me antecederam, falando da
importância dessa coligação para Minas Gerais: PT, PMDB e outros
partidos, com entendimento bem avançado.

O único pré-candidato ao governo de Minas Gerais, do
conhecimento de todo o povo mineiro, até a semana passada, era o
Governador Aécio Neves. Mas, após consulta popular, expressando a
natureza democrática do PT, definiu-se outra pré-candidatura para
Minas Gerais, encabeçada pelo Nilmário Miranda, ex-Ministro e
Presidente do PT no Estado. As pesquisas foram comemoradas por
muitos. De fato, não havia um pré-candidato definido. Companheiros
Adalclever Lopes e Leonardo, vocês me antecederam e apresentaram
fatos comprovadores de que realmente houve mudança. Ambos
citaram o exemplo de Ipatinga. Com todo o respeito, cito o exemplo de
Conselheiro Lafaiete, onde o Deputado José Milton estava à frente
nas pesquisas, com mais de 70%. O mesmo ocorreu em Ouro Branco.
Quando começou a campanha, com a modéstia do PT, conseguimos
reverter a situação. Hoje, o P1 está à frente das Prefeituras de
Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete, Jeceaba, São Brás.
Em alguns desses Municípios, como Conselheiro Lafaiete e Ouro
Branco, parecia praticamente impossível a vitória do P1. Mas, com
sabedoria, entendimento e trabalho, mudamos esse quadro.

Deputado Adalclever Lopes, não se trata de nenhum delírio da
minha parte. Temos quatro meses para trabalhar. Acredito piamente
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que os partidos juntos, tendo um projeto, como disse o Deputado
Antônio Júlio... Não se trata de interesse de um partido, de uma
liderança isolada, mas de se ter a sensibilidade de perceber a
indignação do povo mineiro, que, às vezes, sem coragem ou por
questão de estratégia, não mostra a cara, a indignação, ao governo do
Estado.

Em nenhum lugar aonde vou - e tenho andado muito, Deputado
Célio Moreira -, ouço um elogio dos professores. Os servidores da
saúde estão insatisfeitos com este governo. Na semana passada,
neste Plenário, mais de 300 servidores da Emater estavam indignados
com a maneira pela qual estão sendo tratados. Onde está a
aprovação deste governo? Temos de organizar essas forças,
canalizar toda essa indignação, para construirmos um projeto de
desenvolvimento, de valorização dos servidores públicos, enfim, um
projeto para Minas Gerais. Na verdade, queremos um projeto que
torne o Estado leve, o que pode ser feito por meio da organização das
leis, sobretudo no que se refere à questão tributária, na qual se nota
grande desigualdade.

Quanto à legislação ambiental, há muito a avançar, especialmente
na questão social. Quais recursos do governo do Estado chegam às
periferias e aos Municípios? Dizem que inúmeros Prefeitos apóiam
Aécio Neves, entre eles, alguns do PT. Todavia, agem assim
obedecendo a uma estratégia, já que, se se manifestarem contrários,
serão perseguidos, retaliados, como acontece com este Deputado.

Em 2005, no entendimento do Executivo com o Legislativo, cada
Deputado poderia fazer emendas de até R$900.000,00, se
R$300.000,00 fossem destinados à emulsão asfáltica. Das emendas
que indiquei, apenas 10% foram pagos, Deputado Célio Moreira. De
2004, para serem pagos em 2005, até agora foram pagos 20%,
correspondentes às emendas que apresentei. Na verdade, deveriam
ter sido pagos em 2005. Agora com que cara chego aos Prefeitos para
apresentar projetos relativos às emendas que apresentei, se as de
2003 ainda não foram pagas? Ademais, 80% das emendas de 2004
também não foram pagas.

Por isso reafirmo que os Prefeitos que assinaram têm medo de
retaliação, ação típica deste governo. Isso acontece com Prefeituras
do PT, do PMDB e de outros partidos, entre eles, o próprio PSDB.
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Minas a declaração: "O que seria de nós se não fosse o Bolsa-
Família! O dinheiro que circula no Município é desse programa. São
esses recursos que dão vida ao comércio, garantem ao nosso povo
alimentação digna".

Deputado Adaiclever Lopes, se formos sábios a ponto de levar á
frente essa coligação, apresentando, em Minas Gerais, um projeto
viável e exeqüível, a partir do próximo ano, estaremos à frente do
governo do Estado. No entanto, se isso acontecer, não trataremos os
colegas do PSDB como são tratados aqui os Deputados que se
dispõem a levantar a voz.

Por isso, valendo-me de dados e fundamentos, deixo a minha
indignação, pois, de fato, há retaliação. Ao mesmo tempo, acredito em
uma alternativa. Aécio Neves era favorito, sim, já que era o único
candidato. Agora temos outro pré-candidato: Nilmário Miranda.
Acreditamos no candidato a Vice-Governador - seja Zaire Resende,
seja Tarcísio Delgado -, que será apresentado pelo PMDB. Cabe a
este partido, e não ao PT, fazer essa discussão.

Acreditamos nesse entendimento e no entendimento em relação ao
Senado. Se tivermos uma chapa majoritária forte, com certeza
dobraremos a bancada nesta Casa, para que, com autonomia, mas
sempre por meio do entendimento, o Legislativo e o Executivo possam
trabalhar juntos, em favor de um projeto para o povo mineiro, e não
para um determinado grupo, determinados caciques ou estrelas deste
Estado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Padre João. Não concordo com V. Exa. quando coloca em xeque a
administração de um dos melhores Governadores do Brasil: o
Governador do Estado de Minas Gerais. Ele tem feito um trabalho de
excelência, de transparência e tem tido apoio de aproximadamente
90% dos Prefeitos do Estado de Minas Gerais. Não acredito que os
Prefeitos do P1 assinaram o manifesto favorável à administração do
Governador Aécio Neves por pressão ou porque estejam recebendo
obras e recursos.

A democracia deste governo é visível. O Governador Aécio Neves
tem dado respaldo não só à Prefeitura do PSDB, como também à do
PMDB. do PT, do PFL e dos demais partidos.
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V. Exa. questiona alguns recursos do governo do Estado. Indago a
V. Exa. quanto o governo federal liberou para a segurança pública do
Estado de Minas Gerais e para o metrô do Barreiro, que não recebeu
nenhum centavo nos últimos três anos.

O Governador Aécio Neves recebeu o governo com um déficit de
R$2.400.000.000,00 e, em menos de um ano e meio, conseguiu zerar
o déficit e colocar as contas em dia. Voltou a ter credibilidade
internacional e está sendo aclamado, ovacionado por todo o Estado
de Minas Gerais.

V. Exa. não está sendo transparente em seu discurso. Não está
falando com alegria. Sinto que V. Exa. está falando forçadamente
contra o Governador do Estado de Minas Gerais, apesar de saber da
excelência em administração desse governo. Minas Gerais está no
caminho certo, e V. Exa. sabe que não há outro candidato, não há
outro programa melhor para o Estado de Minas Gerais, a não ser o
que está sendo apresentado e que será aprimorado no ano que vem.

Vemos esse namoro, o que é normal. O PMDB, com os Deputados
de excelência nesta Casa, tem feito um excelente trabalho. Como
afirmaram os Deputados Adalclever Lopes e Antônio Júlio, os
Deputados desta Casa têm apoiado o Governador Aécio Neves nos
projetos e têm discutido com o Governador. V. Exa. há de convir que
não está passando firmeza em seu discurso, pois está falando com o
coração duro. Está sendo forçado a dizer uma coisa que V. Exa. sabe
que não é verdade, O Governador Aécio Neves tem uma aprovação
de quase 80% do Estado de Minas Gerais. Trabalha em cima de
orçamento, e o governo federal não tem dado a atenção que Minas
merece e que tem direito.

Estamos aqui para trabalhar para o bem do Estado de Minas Gerais.
Há muitos anos Minas não vê uma excelência de governabilidade
como a que estamos vendo atualmente.

O Deputado Padre João - Agradeço ao Deputado Célio Moreira. Seu
discurso alegra-me ainda mais, porque a sustentação desse
imaginário popular só nos ajuda, como disse o Deputado Antônio
Júlio. Digo sempre para a minha assessoria que sou grato àqueles
que nos criticam. E questão de ordem do gabinete. Aqueles que nos
criticam e que apresentam os pontos fracos possibilitam-nos crescer
ainda mais que aqueles que simplesmente nos elogiam.



Registro a indignação da maioria dos Prefeitos, pois quem paga a 38
conta da máquina de desenvolvimento que foi votada aqui é o
Prefeito. Quanto à segurança pública, ai do Município que não fizer
um convênio e arcar com gasolina, transporte, moradia e alimentação
das Polícias Civil e Militar. Não há segurança pública, apenas a
Emater, que possui um convênio; e, para um técnico, o Município
paga mais de R$ -1.000,00. Concedo um aparte ao DeputadoAdalclever Lopes.

O Deputado Adaiclever Lopes (em aparte) - Caro Presidente,
gostaria apenas de dizer ao querido Deputado Padre João que,
historicamente, todos os governadores que tiveram 100% dos
Prefeitos perderam eleições. Em 1982, o Eliseu Resende tinha todos,
e o Tancredo Neves, avô do nosso Governador, ganhou a eleição; o
Eduardo Azeredo tinha praticamente toda a Assembléia Legislativa e
todos os Prefeitos, mas também perdeu a eleição. Querido Deputado
Célio, eleição e governabilidade são coisas diferentes; há dois
momentos distintos. Dizemos sempre que poder, sem oposição, fica
cego e ditador. Minas precisa de uma alternativa, e é por meio dela
que venceremos as eleições.

O Deputado Padre João - Muito obrigado, ilustre Presidente,
Deputados Adalclever e Célio.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, hoje tivemos discursos

inflamados. Gostaria de comunicar ao Deputado Padre João que
solicitarei do governo a relação das obras e das emendas pagas aos
Deputados do PT e do PCdoB, porque muitas obras têm sido
liberadas, Sr. Presidente. Portanto, noticiamos a todos os
telespectadores da TV Assembléia que o Governador Aécio Neves
tem liberado recursos não apenas para as Prefeituras do PT, mas
para a base dos Deputados Estaduais desse partido. E muita coisa,
mas o Governador pode liberar o que foi combinado. V. Exa. sabe que
não existe outra alternativa, não desfazendo dos demais, mas Minas
está no caminho certo, está crescendo, recuperou sua imagem
internacional, o Governador Aécio Neves tem realizado um trabalho
de excelência. Gostaria inclusive de deixar registrado, mais uma vez,
a parceria existente entre o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
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Pimentel, e o Governador, que é do nosso partido. O
relacionamento tem sido muito bom, voltado para o bem da cidade. O
que vemos acontecer por parte do PT, do governo, é que há muita fala
e pouca coisa de concreto realmente.

Sr. Presidente, verificando que não há quórum para a continuação
dos trabalhos, solicito o encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 31, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17? REUNIÃO ESPECIAL DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM 29/5/2006

Presidência dos Deputados Rogério Correia e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado André
Quintão - Palavras da Sra. Marilene Schelgshorn dos Santos -
Palavras da Sra. Maria Rosângela Pinheiro Dâmaso - Palavras da
Sra. Elza Maria da Silva - Palavras da Sra. Vara Maria Frizzera dos
Santos - Palavras do Reitor Eustáquio Afonso Araújo - Entrega de
"displays" - Entrega de placa - Entrega de flores - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Rogério Correia - André Quintão - Doutor Viana - Fahim Sawan - Gil

Pereira - Jésus Lima - José Henrique.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 20 horas: declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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Ata

- O Deputado Jésus Lima, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa o Exmo. Sr.

Eustáquio Afonso Araújo, Reitor da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais - PUC Minas -; as Exmas. Sras. Maria Rosângela
Pinheiro Dâmaso, Presidente do Conselho Regional de Serviço
Social - 6? Região; Marilene Schelgshorn dos Santos, Presidente da
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social -
Abepess -; Elza Maria da Silva, representante do Diretório Acadêmico
de Serviço Social Padre Aguinaldo Leal; Yara Maria Frizzera dos
Santos, Coordenadora do Curso de Serviço Social da Escola de
Serviço Social da PUC Minas; e Ruth Necha Myssior, Coordenadora
do Curso de Serviço Social da Escola de Serviço Social da PUC
Minas - Contagem; e o Exmo. Sr. Deputado André Quintão, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Flávio Gomes, Auditor

da Câmara Municipal de Belo Horizonte e Vice-Presidente do Crea-
MG; e Ronaldo Camargos; da Sra. Simone Almeida, do Conselho
Federal de Serviço Social - CFESS -; da Sra. Lina Sandra Ferreira de
Lemos, representando o Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, Helvécio Magalhães; da Sra. Rosalva Alves Portella,
Presidente da Associação Municipal de Assistência Social em Belo
Horizonte; e da Sra. Simone Aibuquerque, Diretora do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

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

Serviço Social da PUC Minas, primeiro curso de Minas Gerais, como
parte das comemorações dos 70 anos do serviço social no Brasil.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes para a execução do Hino

Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Boa-noite. Cumprimento os estudantes e professores presentes da
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Pontifícia Universidade Católica, mais precisamente os profissionais
do serviço social; as autoridades presentes; a Vereadora Neila Batista,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, também
formada no Curso de Serviço Social da PUC; o Prof. Eustáquio Afonso
Araújo, Reitor da PUC; a Profa. Ruth, Coordenadora do Curso de
Serviço Social da PUC de Contagem; a Sra. Maria Rosângela,
Presidente do Conselho Regional de Serviço Social; a Profa. Marilene,
Presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social; a Sra. Elza Maria, representante do Diretório Acadêmico de
Serviço Social da PUC; a Sra. Vara Maria, Coordenadora do Curso de
Serviço Social da Escola de Serviço Social da PUC; e o colega,
companheiro e amigo Deputado André Quintão, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

O Deputado André Quintão tem-se destacado na defesa das
políticas sociais implementadas pelo Estado brasileiro. E também da
sua autoria um ciclo de debates que estamos realizando em todo o
Estado acerca da implementação do Serviço único de Assistência
Social - Suas. Já foram realizados três encontros em três regiões do
Estado, e ainda realizaremos mais três. Parabenizo o Deputado André
Quintão pelo requerimento que deu origem a esta reunião especial da
Assembléia Legislativa, para homenagear o profissional do serviço
social, que atua há sete décadas no País, construindo, ativamente,
uma história de luta por uma nova sociedade.

De tato, na Assembléia Legislativa, temos discutido o papel do
Estado e as políticas sociais em diversas áreas, como a questão do
SUS. O Congresso Nacional, por intermédio do Senado, deve-nos a
aprovação definitiva do Fundeb, em contraposição ao Fundef, que
também será fundamental na implementação de uma política
educacional mais rigorosa e vigorosa, para estabelecer a
obrigatoriedade do Estado para com a educação não apenas da 19 à
8a séries, mas também da educação infantil e do ensino médio, a fim
de que o ProUni cresça e o nosso povo tenha acesso às
universidades, partindo de um ensino de maior qualidade.

A Assembléia Legislativa vem promovendo discussões importantes
sobre as políticas sociais, avalizando a sua implementação e
apresentando propostas para que isso ocorra, com a participação da
sociedade. O Deputado André Quintão foi o primeiro Presidente da

rÁ



Comissão de Participação Popular, a mais nova da Assembléia 42

Legislativa, com a característica de trazer a população para as
discussões relativas a vários temas, principalmente no que diz
respeito às questões sociais.

Agradeço a presença de todos. E um prazer tê-los nesta reunião
especial.

Avaliando a realidade e propondo medidas e políticas sociais, o
assistente social tem orientado indivíduos e grupos, prestando seu
concurso a instituições públicas e privadas.

As primeiras escolas de serviço social surgiram no Pais no final da
década de 1930, na esteira de nosso processo de industrialização e
urbanização.

A importância da profissão levou à sua regulamentação em 1957.
Em 1993, o serviço social instituiu um novo código de ética diante de

um projeto profissional comprometido com a democracia e com o
acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos. Em 1946- há 60
anos - foi criada em Belo Horizonte a primeira escola de serviço social
de Minas Gerais, por meio de uma iniciativa vinculada à ação católica
e à LBA. Em Belo Horizonte, pensava-se na criação de uma
universidade católica, hoje transformada na PUC Minas, de cuja
viabilização participaria a Escola de Serviço Social. São seis décadas
formando profissionais qualificados para o combate aos problemas
sociais, em uma realidade com graves carências socioeconômicas,
em situações de risco, como a pobreza e a exclusão. As exigências
emergentes da complexidade das transformações sociais trouxeram
para a profissão uma apropriação seletiva de teorias e métodos, que
resultaram em um profissional com maior competência e autonomia.
Há dez anos, o curso passou a funcionar também no Centro
Universitário de Contagem, para atender às demandas da região. Em
ambas as unidades registra-se um alto coeficiente de permanência e
finalização de cursos. Esta é uma das raras profissões que têm em
seu horizonte a justiça social, reunindo atualmente mais de 100 mil
assistentes sociais em todo o País.

A Escola de Serviço Social da PUC Minas, pela qual lutou o
inesquecível Pe. Agnaldo Leal, hoje dirigida pela Profa. Yara Frizzera,
a justa homenagem desta Casa, extensiva aos atuais alunos,
professores e a todos os profissionais aí diplomados. Muito obrigado.
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Palavras do Deputado André Quinhão

Boa-noite, minhas futuras e futuros colegas de profissão, estudantes
do curso de Serviço Social, professores da Universidade Católica
presentes, profissionais amigos. Queria quebrar o protocolo, mas, em
função do tempo, não posso fazê-lo. Gostaria de fazer distinção nos
cumprimentos, tendo em vista uma Mesa tão representativa e a
importância deste evento. Cumprimento, em primeiro lugar, o
Deputado Rogério Correia, que aqui representa o Presidente desta
Casa. Agradeço à Mesa Diretora, que acolheu a solicitação desta
homenagem, que está sendo realizada nesta reunião solene,
transmitida ao vivo para mais de 250 Municípios mineiros, dentro dos
70 anos do Serviço social do Brasil, dos 60 anos da Escola de Serviço
Social da PUC Minas e dos 10 anos do Serviço Social em Contagem.
Quero agradecer ao Conselho Regional de Serviço Social - Cress -,
aqui representado pela Rosângela, sua Presidente. Esta homenagem
é feita pela Assembléia, em conjunto com o nosso Conselho, à Escola
de Serviço Social. Quero cumprimentar o Deputado Rogério Correia,
amigo, companheiro e parceiro nas lutas sociais, principalmente na
área da criança e do adolescente, e o Reitor, Prof. Eustáquio, que nos
honra mais uma vez com sua presença nesta Casa Legislativa. A PUC
tem sido parceira da Assembléia em vários projetos. No próximo dia 5,
estaremos aqui com os participantes do Parlamento Jovem, um dos
mais exitosos projetos da Assembléia em parceria com a PUC,
Unidade São Gabriel. Agradecemos à Prof. Marilena, que está aqui
representando a nossa associação brasileira e que tanto se preocupa
com a formação das instituições de pesquisa. Agradeço às
coordenadoras em Belo Horizonte, à Ruth, aniversariante de hoje,
representando aqui a unidade de Contagem.

Agradeço também à Elza, representando o nosso glorioso diretório
acadêmico, onde tanto aprendemos nos bons anos de Universidade
Católica; à Rosângela, que nos representa no Conselho; e à Neila
Batista, minha colega de profissão, companheira de partido, grande
Vereadora da Câmara.

Havia preparado uma intervenção sistematizada, falando sobre o
avanço do serviço social de acordo com as mudanças históricas,
econômicas e políticas e o reflexo delas. Até pelo bom-senso e pela
dimensão afetiva deste encontro, as professoras falarão sobre esse
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assunto com muito mais competência do que eu. Logo, em rápidas
palavras, traduzirei a importância desta reunião e deste encontro
nesta Casa.

A nossa profissão Serviço Social vem afirmando-se ao longo dos
anos no Brasil. Hoje o serviço social é uma profissão estratégica para
a constituição de um Estado de bem-estar social, que promova a
inclusão social e resgate a imensa dívida social e histórica do nosso
país.

Felizmente, principalmente depois da Constituição de 1988, as
políticas públicas adquiriram um caráter mais universal, democrático e
descentralizado. Nas várias áreas de políticas públicas, como saúde,
educação, segurança alimentar, especificamente a nossa política de
assistência social, o serviço social tem esse papel integrador, de
destaque, que, aliás, pode acelerar esse próprio processo de inclusão
social e de fortalecimento de direito de cidadania. Daí a importância
de valorizarmos com muito orgulho e honra a nossa profissão. Como
disse o Rogério, ela contribui para a justiça social. Na sua gênese,
teve a inspiração da ação social da Igreja Católica. O nosso próprio
dia 15 de maio, dia da "Rerum Novarum" de 1891, é sinal claro de um
compromisso e de uma inquietação da Igreja diante dos desafios
sociais.

A nossa profissão veio transformando-se e hoje cumpre um papel
estratégico no conjunto das políticas públicas. Assim como ela vem
afirmando-se, destaco o papel da Escola de Serviço Social da PUC de
Belo Horizonte. Se não me engano, em 17 de julho essa escola
completa 60 anos, formando profissionais e contribuindo para o
debate técnico, político e de política pública. Ela foi uma das sementes
na constituição da PUC Minas, que, em 2008, completará 50 anos.
Espero estar aqui para homenageá-la, pois a PUC mora no coração,
na razão e na mente de todos nós, O Serviço Social tem cumprido um
papel importante, como a nossa escola cumpriu numa década
também complexa, de contestação, dos períodos sombrios da
ditadura, o Encontro de Araxá, o Método AH. Aliás, professoras aqui
presentes tiveram uma participação de destaque. Uma revisão e
reatualização do papel da nossa profissão é fundamental,
sintonizadas com o movimento de mudança por mais justiça social e
democracia.
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Na década de 80, houve a luta pela redemocratização, as Diretas
Já, o Movimento Pró-Constituinte e a Constituição de 1988. Incorporo-
me nessa passagem, quando me formei na Escola de Serviço Social.
Essa foi a década da conquista da assistência social no capítulo de
Direitos Sociais da Constituição Federal. Prof. Eustáquio, com muito
carinho digo que, de fato, essa escola foi importante para todos nós.

Hoje percebemos, nos rumos da política pública, principalmente da
assistência social e da segurança alimentar, a contribuição da Escola
de Serviço Social, com a presença das professoras e da direção. O
Ministro Patrus Ananias foi meu professor na década de 80, na Escola
de Serviço Social da PUC. Vários diretores do Ministério foram alunos
contemporâneos nossos daquela época, assim como a Secretária
Municipal de Belo Horizonte e vários presentes. Formamos
profissionais, todos concursados em várias instituições públicas,
exercendo a missão de avançar cada vez mais na política de
assistência social. Nesse aspecto, a década de 80 foi importante.

Na década de 90, a PUC foi parceira na implantação da Lei
Orgânica da Assistência Social. Lembro-me como coordenador da
implantação da Loas em Belo Horizonte o hoje Ministro Patrus,
naquela época Prefeito Patrus, do pré-diagnóstico para a 1
Conferência Municipal de Assistência Social, que foi realizada em
convênio com a Escola de Serviço Social da PUC. A implantação do
primeiro programa público voltado para a terceira idade em Belo
Horizonte foi um trabalho da Ruth e da Clarinha, numa parceria entre
a Prefeitura e a Escola de Serviço Social da PUC. Na implantação da
Loas, vários Municípios fizeram parcerias com a Escola de Serviço
Social da PUC. Foi uma contribuição na formação e na
implementação de um modelo muito importante.

Foram anos de implantação do Sistema único de Assistência Social,
de fortalecimento do PSF e desse debate sobre o serviço social e
políticas públicas de educação. A Conceição ajudou-nos muito no
projeto de lei, assim como vários professores presentes. As Escolas
de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte e de Contagem são
parceiras na formação e na implantação de políticas públicas. E muito
importante quando as escolas de serviço social incorporam-se
atualizam-se e harmonizam-se com o momento em que a sociedade
cobra, pressiona e exige políticas públicas mais efetivas, e os

rs



resultados começam a ser obtidos do ponto de vista de programas 
46

implementados. O êxito desses programas depende
fundamentalmente dos recursos humanos da área da assistência
social. No caso do serviço social, com uma grande e expressiva
contribuição.

Rendo todas as homenagens a essa escola que tem formado tantos
militantes, profissionais e acadêmicos do serviço social atuando em
diversas áreas. Vejo a Simone Albuquerque, nossa contemporânea.

Tenho muito orgulho por ter cursado serviço social nessa escola.
Fizemos amizades e vínculos profissionais muito fortes. Em nosso
gabinete temos a Ana Maria, assistente social e minha
contemporânea, e a Darquilane, que ainda é estudante.

A Escola de Serviço Social ajudou a formar assistentes sociais na
área de assessoramento parlamentar. Podemos dizer que a PUC
Minas, particularmente as Escolas de Serviço Social de Belo
Horizonte e de Contagem têm sido parceiras na construção das
políticas públicas sociais na perspectiva da cidadania, da justiça e da
assistência enquanto direito do cidadão.

Uma mensagem final aos estudantes: numa escola são
fundamentais a direção, os professores e os funcionários. Na minha
época eram a Bete e a Palmira, no Prédio 13.

Mas o motor de uma escola é exatamente o seu corpo de
estudantes, que é o maior guardião da qualidade e da valorização do
tripé ensino, pesquisa e extensão. A nossa formação nesse período
tem de ser integral por meio do estudo, da teoria, da pesquisa, da
extensão, sempre de maneira atualizada. Mas é fundamental que
cada um de vocês aproveite bem esse período na universidade,
porque essa luta social também nos forma no dia-a-dia. O nosso
código de ética, o nosso projeto ético e político exige que, além de
bons profissionais, bem formados, sejamos bons cidadãos, aliados
daqueles que são a maior inspiração da nossa profissão: os pobres,
infelizmente ainda aos milhões. Mas, com perspectiva de mudança do
Brasil, eles estão mais próximos de uma vida digna. A nossa profissão
é exatamente essa possibilidade de aproximar o direito do cidadão
que ainda não o conquistou. Parabéns a todos, do fundo do coração.
Talvez este seja um dos eventos em que me senti mais feliz nesta
Casa. Sou um devedor da Escola de Serviço Social da PUC Minas,
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porque lá constituí as minhas melhores e maiores amizades, casei-
me, formei-me e iniciei a minha militância política, partidária e a minha
formação profissional, da qual não abro mão. Com  muito orgulho sou
assistente social concursado da Prefeitura. Parabéns a todos. Que
Deus continue a iluminar nossa caminhada. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Neste momento, passo a Presidência ao
Deputado André Quintão, pois terei de participar do 'Seminário de
Desenvolvimento Sustentável das Cidades", que está acontecendo em
Nova Lima. Mais uma vez, desejo a todos uma boa reunião e presto
as minhas homenagens à Escola de Serviço Social da PUC pelos
seus 60 anos no interior dos 70 anos do serviço social no Brasil. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Marilene Schelgshorn dos Santos
Boa noite a todos. Cumprimento o Presidente, Deputado André

Quintâo, pelo belíssimo trabalho que tem feito - na semana passada
ele esteve em Juiz de Fora numa discussão sobre a implantação da
Loas -; o Magnífico Reitor, Prof. Eustáquio; as colegas lara,
coordenadora da PUC Minas; Ruth, coordenadora da PUC de
Contagem; Rosângela, do Cress Minas; Elza, nossa representante
discente; Vereadora Neila, que está prestigiando o nosso evento.
Inicialmente, quero agradecer o convite feito à Abepss para esta
sessão festiva, em que comemoramos não só os 70 anos da
profissão, mas os 60 anos da PUC.

Eu estava até comentando com a lara que outro dia estivemos aqui
comemorando os 50 e dei-me conta, de repente, de que rapidinho
passaram-se 10 anos. Isso significa que temos mais histórias para
contar.

Falar sobre os 70 anos do serviço social parece muita coisa, mas,
na verdade, esta é uma jovem profissão, que vem adquirindo
maturidade, penso, dos anos 80 para cá. Temos hoje no Brasil o
segundo maior colégio de profissionais do mundo, atrás apenas dos
Estados Unidos, sendo o primeiro da América Latina. São 209
unidades de ensino no País; na Região Leste temos 63, e aqui, em
Minas, contamos 35 até semana retrasada.

Perguntamos o que comemorar nesses 70 anos de profissão. O
ponto principal que temos a comemorar imediatamente é a
organização coletiva. Essa é a nossa particularidade. 0 que nos
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distingue dos outros profissionais é a organização coletiva e o
projeto ético-político em torno do qual ela se dá.

Somos a única profissão no Brasil que consegue ter um coletivo
organizado em entidades nacionais - Abepss, Cress, Enesso,
CEFES -' que construiu um projeto ético-político com unidade,
articulação e direção teórico-política e que conseguiu imprimir os
principais valores desse projeto em importantes regulamentações
profissionais. Cito aqui o código de ética, a lei de regulamentação da
profissão e as diretrizes curriculares. Essa organização tem uma
história construída coletivamente por muitos sujeitos, numa trajetória
de várias gerações de profissionais, que, incansavelmente, vêm
lutando pelo fortalecimento da profissão no Brasil e pela consolidação
do nosso projeto ético-político. São vários sujeitos inseridos em
diferentes espaços institucionais, acadêmicos, profissionais, salas de
aula, entidades, engajados em diferentes momentos da nossa história.

Como bem citou o André, essa história inicia-se na década de 30,
quando o serviço social surge como um dos recursos mobilizados pelo
Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, para
enfrentamento e regulação da questão social, num momento em que a
intensidade e a extensão das suas manifestações no cotidiano da vida
social passam a adquirir expressão política.

Surge assim a nossa profissão num contexto sócio-histórico
marcado pela emergente sociedade urbano-industrial, pela instituição
do Estado Nacional, com a implementação pelo Estado das políticas
sociais inexistentes até então - previdência, saúde, educação -,
marcado pelo crescimento das organizações dos trabalhadores, pelo
crescimento da classe operária urbana, pelos movimentos contra a
exploração do trabalho, que, na época, fortaleceram o surgimento de
partidos políticos, como o PCB, histórico, e também de organizações
profissionais que deram estrutura política às lutas em que mais
adiante os assistentes sociais vão inserir-se.

Na década de 30 surge o serviço social, marcado não só pela
influência da Igreja Católica, mas pela condição socioeconômica, que
faz com que a profissão vá ganhando materialidade e adquirindo o
sentido que lhe atribuímos hoje.

O segundo ponto importante nessa história é a criação das
entidades nacionais da categoria, de modo articulado, construindo
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uma direção teórica e política. A Abess, que surge em 1946, ano em
que foi inaugurada a Universidade Católica de Minas Gerais,
transformou-se em Abepss em 1996. O primeiro código de ética data
de 1947, quando se deu também o 1 9 Congresso Brasileiro de Serviço
Social. A lei de regulamentação data de 1957; o 1 2 Encontro Nacional
de Estudantes data de 1978, transformando-se na Sesune em 1988 e
na Enesso em 1993. A Anas, nosso sindicato nacional, surgiu em
1983, indo até 1989, num período de redemocratização do Pais, que
marcou a inserção dos assistentes sociais no movimento sindical por
orientação da CUT.

O terceiro ponto, já na década de 70, que gostaríamos de destacar,
é o movimento de reconceituação. A década de 70 foi o auge do
movimento de reconceituação, que reuniu uma diversidade de
tendências, no Brasil e na América Latina, que se propuseram a negar
o serviço social tradicional e a vertente modernizadora da profissão.
Foi uma primeira tentativa de aproximação teórica do marxismo, ou
melhor, dos marxismos, ainda que de forma enviezada, no dizer do
Prof. José Paulo Neto.

A expressão pioneira dessa década, no Brasil, do ponto de vista da
formação profissional, foi a experiência da Escola de Serviço Social da
Universidade Católica de Minas Gerais, nossa PUC, que hoje
comemora seus 60 anos, com seu famoso Método BH, criado em
1971.

Continuando a pontuar a nossa história, situamos o congresso de
1979, final da década de 70, que foi o congresso da virada, o
congresso histórico, que marcou definitivamente a ruptura do serviço
social com o conservadorismo. Os profissionais mais ligados aos
movimentos da classe trabalhadora assumiram a direção política do
congresso e, a partir daí, imprimiram outra direção às entidades
CFESS e Abepss.

A revisão curricular de 1982 buscou a ruptura não só com o
conservadorisnio, como também com o metodologismo, o politicismo
e o teoricismo da década anterior.

O projeto de formação de 1982, que teve como eixo história, teoria e
método, marcou um período a partir do qual iniciamos nossas
reflexões e debates em torno dos fundamentos teórico-metodológicos
do serviço social e do pluralismo.
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Serviço Social no Brasil", de Marilda lamamoto e Raquel de Carvalho,
de 1982, que é um clássico da literatura crítica do serviço social
brasileiro e inaugura uma nova maneira de interpretar a profissão em
face de sua localização na divisão sociotécnica do trabalho no modo
de produção capitalista. Também a partir daí, com a crescente
contribuição de outros protagonistas, a profissão e o conhecimento
que a ilumina avançaram significativamente, produzindo o serviço
social consolidado e maduro, capaz de gerar um projeto ético-político
para a profissão. Esse é o projeto explicitado no código de ética de
1993 e na atual lei de regulamentação da profissão, do mesmo ano,
que incorpora a abordagem teórico-crítica e sustenta os pilares do
projeto ético-político-profissional.

E importante destacar que é no código de ética e na lei de
regulamentação da profissão que os valores e princípios do nosso
projeto ético-político estão expressos e materializados.

Destacamos também, nessa história mais recente, as diretrizes
curriculares de 1996, agora em processo de avaliação quanto à
implantação. As nossas diretrizes têm, como eixo central, a questão
social como fundamento histórico-social da profissão e a relação entre
processo de trabalho e serviço social. A criação dos programas de
pós-graduação que influenciaram a partir da década de 30 vieram em
grande crescimento, importante marco, pois indicam a nossa
maturidade intelectual, teórica e acadêmica. Atualmente temos 19
cursos de mestrado e 19 de doutorado. A participação teórica e
política da categoria na reconstrução do Estado Democrático de
Direito no Brasil, após o período ditatorial, é também marca importante
nessa história.

Abro parêntese para lembrar que, talvez em 1984, em reunião
importante em Belo Horizonte, promovida por nosso sindicato para
discutirmos as eleições diretas, esta cidade contou com um grupo
muito atuante.

Outro tópico é o envolvimento dos profissionais na elaboração e na
busca da efetivação de legislações concretizadoras de direitos; por
exemplo, a participação dos assistentes sociais nos movimentos
sanitaristas, que, posteriormente, originaram a Lei Orgânica da Saúde,
a elaboração do ECA, da Loas, a participação em conselhos e
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conferências municipais e estaduais, o trabalho de assessoria e de
capacitação de Conselheiros. Essa participação intensa dos
assistentes sociais -, professores, profissionais e estudantes - na
construção dos espaços democráticos de direitos se deu não apenas
nos espaços ocupacionais ao longo dessa história. Os espaços eram
tradicionais no serviço social, como a saúde, e a assistência. Novos
espaços socioocupaciOnais ganham, cada vez mais, densidade não
apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista
teórico no âmbito do serviço social. Há também o espaço
sociojurídico, socioambiental, em que se discutem a relação entre a
cidade, o campo e o meio ambiente e novas temáticas, que, há 10
anos, não eram objeto de reflexão do serviço social.

Dessas temáticas, os nossos profissionais participam ativamente em
vários seminários e encontros. Temos a Universidade Federal de Juiz
de Fora, que mantém convênio com a Escola Nacional Florestal
Fernandes e, a partir disso, estamos no quarto módulo de um
programa de capacitação dos integrantes do MST, o que tem gerado
frutos e trabalhos importantes de professores e de alunos, como
também projetos de extensão. Aliás, a tese de doutorado de uma das
professoras que coordenam esse curso de especialização será
lançada em livro.

Essas leves pontuações estão longe de esgotar essa história
riquíssima, construída por muitos agentes, mas destacam momentos
importantes que denotam saltos de qualidade na construção, na
formulação, na materialização da profissão, que se veio constituindo
não somente a partir das condições objetivas postas pela realidade
social do Brasil, mas também pela consciência subjetiva dos sujeitos
iluminada pelo projeto ético-político.

Se podemos enxergar, nessa trajetória, motivos para comemorar
estes 70 anos do Serviço Social no Brasil, também temos motivos
agora para, a partir desse patamar teórico, político e organizativo
alcançado, olhar o presente e ver quanto temos de lutar nessa
realidade, que nos impõe muitos desafios cotidianos. Não farei análise
da conjuntura atual. Quero apenas destacar quanto essa conjuntura
tem sido adversa a todos os nossos objetivos e as propostas da nossa
profissão.

Em virtude desse modelo macroeconômico, temos uma conjuntura
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reduzindo direitos por meio de sucessivas reformas e contra-reformas,
que vem colocando enormes desafios e em que lutamos pela
ampliação de direitos, e não pela sua redução.

Nessa conjuntura adversa, do ponto de vista da formação
profissional, desejo destacar a reforma do ensino superior com uma
proliferação acelerada e desordenada de cursos de graduação
presenciais, a qual vem contribuindo, estimulando, levando recursos,
investimentos, para as instituições privadas, simulando a criação de
cursos presenciais privados e, ao mesmo tempo, estimulando a
criação de cursos de graduação a distância nas instituições públicas.
Então, são investimentos que hoje estão sendo direcionados às
instituições privadas, em detrimento do setor público.

Temos, hoje, 209 unidades de ensino no Brasil. Em 2004, eram
147 - tivemos um crescimento de 42% de 2004 a 2006. Dessas 209
unidades de ensino, 179 - 85% - são privadas, e 15% são públicas.
Apenas 30 escolas são públicas. Na Região Sudeste, temos 62,
sendo 10 públicas e 52 privadas. Em Minas Gerais, temos 35 escolas;
dessas, apenas 3 públicas.

Quando falo em ensino privado, não me estou referindo às escolas
que, na história da nossa profissão, como é o caso da PUC, surgiram
com outra orientação, com outro sentido, na busca de formação
consistente, orientada por um projeto humanista cristão, com
seriedade no trato da educação voltada para o público. Estou-me
referindo às escolas que têm surgido nos últimos anos dentro da
lógica empresarial privatista.

Há algumas outras coisas que poderíamos colocar em vista dessa
conjuntura adversa, mas creio que vou deixar essa discussão para um
outro momento e apenas vou ressaltar agora, aproveitando a
oportunidade da comemoração destes 70 anos de profissão, o nosso
projeto ético-político em meio a essa conjuntura -

Para defendermos e reafirmarmos o nosso projeto ético-político,
apontamos algumas estratégias importantes que orientaram e devem
continuar orientando nossas posturas teóricas, ideopolíticas, no
cotidiano de nossas intervenções. A primeira é não abrir mão de uma
visão histórica e processual da realidade; reconhecer os limites
impostos pela conjuntura econômico-capitalista, mas, ao mesmo
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tempo, alimentar a convicção de que todas as coisas se movem, as
idéias se transformam, se desenvolvem, porque são processos. São
processos pela ação dos sujeitos coletivos, imbuídos de uma
intenção, direcionados por um projeto de sociedade voltado para a
transformação da história. Acreditar em nosso projeto ético-político,
mesmo neste momento de desencanto, é tecer cotidianamente as
condições para materializá-lo.

Não sucumbirmos ao conformismo - essa é a nossa palavra de
ordem. O primeiro desafio é manter nossa independência, não
hipotecar o projeto ético-político a uma conjuntura política
determinada. Em segundo lugar, é preciso reconhecer o Estado e a
sociedade como espaços contraditórios constituídos por relações, por
forças em confronto que se movem permanentemente; explorar as
contradições e disputar os espaços; lutar pela hegemonia para
defender princípios e objetivos previstos em nosso projeto; e não
confundir Estado com governos, porque estes passam, e o Estado
fica.

O segundo desafio é reconhecer, a partir do nosso projeto ético-
político-profissional que não existe limite para o desenvolvimento dos
nossos caminhos, e manter nossa postura político-profissional para
fortalecer tanto as instituições democráticas quanto os movimentos
sociais. Muitos discursos vêm favorecendo a negação do Estado, o
que é um grande risco para a democracia. Temos de fortalecer o
Estado democrático com vistas a garantir e ampliar direitos para as
classes trabalhadoras; imprimir nossos direitos e princípios de
universalidade, eqüidade, redistributividade, desconcentração da
riqueza socialmente produzida; e fortalecer ainda os espaços de
participação popular democrática. Quanto aos movimentos sociais,
devemos atuar para fortalecer as lutas e os movimentos da classe
trabalhadora e não restringir a materialização cotidiana do projeto
ético-político ao âmbito da intervenção estatal.

O terceiro desafio é articular forças e construir alianças estratégicas
com as classes trabalhadoras, os profissionais, usuários e aqueles
que sofrem opressões nos campos racial, de orientação sexual,
gênero, classe, tendo como referência um projeto de construção de
uma sociedade justa e fraterna. O nosso projeto é de uma nova
sociedade, que, em suas mediações, vem sendo tecido
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socioocupacionais dos acidentes sociais. Alguns exemplos são: um
dos requisitos do nosso projeto de movimento de transformação da
realidade é a busca por uma consciência crítica, análise crítica, numa
perspectiva de totalidade da realidade social. Vimos lutando por isso
em diferentes espaços e esferas. O nosso projeto de formação
profissional vem sendo orientado a partir de concepções sólidas,
capazes de viabilizar uma análise concreta da realidade, o
aprimoramento intelectual no âmbito da formação com as diretrizes
curriculares de 1996, com os investimentos da capacitação
promovidos em conjunto pela Abepess, Cfess-Cress, por meio de
cursos de capacitação à distância e outros investimentos feitos na
região, como os fóruns supervisores e o colegiado regional das
unidades de ensino. Esses investimentos têm o objetivo de
desenvolver uma potencialidade crítica e de intervenção competente
na realidade.

O processo de ampliação da produção de conhecimento a partir do
aprimoramento intelectual na perspectiva da análise crítica da
realidade pode ser visto a partir da quantidade e da qualidade de
trabalhos e pesquisas apresentados nos últimos congressos
brasileiros e nos últimos encontros nacionais de pesquisadores em
serviço social. O crescimento dos programas de pós-graduação,
mestrados e doutorados faz com que o serviço social seja hoje um
dos campos de maior produção de análise de políticas e direitos
sociais. Devemos observar os principais livros e artigos sobre as
políticas e os direitos sociais. Hoje, a metade diz respeito à produção
dos programas de pós-graduação e serviço social.

A produção teórica mais densa e crítica é fruto dessa busca
cotidiana pelo aprofundamento e pelo aprimoramento intelectual numa
perspectiva crítica, que é o princípio básico inserido em nosso projeto
ético-político.

O outro ponto importante de nosso projeto, o qual está na lei de
regulamentação, no código de ética e também nas diretrizes, é a
articulação com os movimentos sociais, que vem sendo desenvolvida
intensamente nos últimos 10 anos pelos movimentos vinculados à
categoria profissional.

Lembro nosso envolvimento com os movimentos sociais que deram



55

origem, conforme já dissemos, à Loas, à ECA, e à defesa das leis
de saúde e desenvolvimento da seguridade social na Constituição de
1988.

A participação dos assistentes sociais e dos Cress em todos os
conselhos estaduais de assistência, vários conselhos de saúde, no
âmbito federal, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho de
Assistência Social.

O último requisito de nosso projeto ético-politico é a gestão cotidiana
das políticas sociais e dos direitos sociais. A preocupação qualitativa
com a prestação dos serviços aos usuários: o compromisso com os
usuários, não com as instituições.

Aqui aproveito para destacar, conforme as afirmações do André,
que, do ponto de vista da gestão social, nunca tivemos, na história
destes 70 anos tantos assistentes sociais à frente de espaços de
formulação e gestão das políticas públicas, como neste momento. Isso
foi lembrado pelos nossos colegas, inclusive muitos companheiros de
Belo Horizonte que hoje integram o Ministério de Desenvolvimento
Social.

A secretaria em nível federal também está voltada para a questão
racial. Nas secretarias estaduais e nos governos municipais,
encontramos muitos assistentes sociais ocupando os cargos de
Secretário de Trabalho e de Secretário de Bem-Estar Social.

Podemos observar que os assistentes sociais hoje não se colocam
apenas como executores terminais de políticas sociais, no dizer de
Paulo Neto, mas colocam-se no patamar de sua formulação e de sua
implementação.

Isso permite imprimir valores e princípios que estão no nosso código
de ética. Essa oportunidade histórica que no momento se apresenta
aos assistentes sociais de estar à frente desses espaços de
formulação da política pública de assistência social em nível nacional
e regional é algo que devemos comemorar.

No Brasil, é a primeira vez que acontece essa ocupação de espaço.
Esse é o motivo, mas não só esse, mas todos os nossos projetos que
hoje estão em desenvolvimento em vários níveis de atuação, nos
vários espaços sócio-ocupacionais de assistentes sociais.

Em relação ao nosso desenvolvimento, pensamos que esse espaço
que temos hoje, aonde chegamos e nossas conquistas se devem
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que ilumina e orienta a nossa formação profissional e o nosso trabalho
cotidiano. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Maria Rosângela Pinheiro Dâmaso
Boa noite a todos e a todas. Em nome do Cress, agradeço a esta

Casa Legislativa e ao Deputado André Quintão o convite e,
principalmente, a realização deste evento de afta relevância para o
serviço social em Minas Gerais, por tornar oportuno o debate sobre os
desafios da formação em que devemos distinguir o acesso e a
democratização do ensino que constitui numa das bandeiras de luta
do conjunto CFESS-Cress de precariedade do ensino.

Cumprimento os integrantes da Mesa, os alunos, os representantes
do CFESS e dos diretórios acadêmicos, os professores e as
autoridades.

Deputado André Quintão, desejo compartilhar com você a emoção e
a alegria que sinto ao participar deste evento. Tive a oportunidade de
visitar a PLJC do Coração Eucarístico, onde senti muita alegria ao
encontrar colegas da época de escola, professores e novos
estudantes do Curso de Serviço Social.

A Escola de Serviço Social foi para mim uma experiência histórica,
pois de lá vieram as inspirações e os ideais de uma nova ardem
societária, que se foram consolidando ao longo da minha história
profissional de mais de 20 anos. Atualmente, na direção do Conselho
Regional, contamos com um grupo intergeracional como este.

No dia 15 de maio, reafirmamos, em nível nacional, o Dia do
Assistente Social. Neste ano, comemoramos 70 anos de serviçosocial.

Sob o tema 70 anos do Serviço Social no Brasil: Construindo a
História na Luta por uma Nova Sociedade", discutimos a trajetória e a
contribuição profissional de diversas gerações na formação histórica
da profissão. Este evento de hoje soma-se ao calendário nacional e
reafirma a importância da contribuição mineira no debate nacional.
Temos muitos motivos para comemorar e muito pelo que lutar.

Em relação à formação profissional, são atuais as afirmações da
assistente social Léa Braga, ex-Presidente do CFESS, na abertura do
VIII Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Serviço Social de
2002, quando diz: 'Temos razões de sobra para nos encher de júbilo,
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renovar nossas forças, ampliar nossos horizontes e revitalizar
esperanças, pois o serviço social, nos últimos anos, no Brasil, ganhou
uma clareza conceitual extraordinária; apropriou-se de uma teoria
crítica, que ensejou e enseja transformações no campo do
pensamento e cio exercício profissional; foi reconhecido como área de
produção científica pelas agências oficiais de fomento; registra ganhos
extraordinários no campo da organização política e ganha espaços de
gestão nas unidades de ensino; congrega um elenco de docentes
pesquisadores, que, pela sua capacidade teórico investigativa,
ganham notoriedade além das fronteiras do serviço social; abre-se à
interlocução interdisciplinar; enfim, afirma-se como uma das
profissões que mais avançam em sua trajetória profissional.

No entanto, a realidade apresenta-nos permanentes desafios. Na
plenária ampliada do Conjunto CFESS-Cress, realizada em abril deste
ano, em Brasília, a formação e o exercício profissional foram
amplamente discutidos. Nossas reflexões naquele evento dão conta
de que a precarização da formação deve ser entendida no seio da
Reforma do Ensino Superior, que dá continuidade à implementação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996, e
introduz uma série de medidas - exame nacional de curso, mestrados
profissionalizantes, substituição dos currículos por diretrizes
curriculares, cursos seqüenciais e ensino a distância em todos os
níveis, que possuem implicações para a formação e exercício
profissional.

Em Minas, já temos 37 escolas de serviço social, sendo 2 não
presenciais e apenas 1 pública. Estamos em negociação com a
UFMG para a abertura de curso de serviço social nessa instituição. Já
temos notícias de dois cursos homólogos.

A precarização da formação profissional, a proliferação de escolas
de serviço social, o fortalecimento do ensino de graduação à distância
são questões atuais, na agenda do Conjunto CFESS-Cress, Abepss e
Enesso, na defesa permanente das ações que articulam formação e
exercício profissional, na perspectiva da qualidade da profissão e na
reafirmação dos princípios e valores do projeto ético-político do
serviço social.No que se refere ao exercício profissional, campo de intervenção e
de responsabilidade direta do Conjunto CFESS-Cress, temos

kA



construído, ao longo dos anos, uma centralidade em ações que 
58

valorizam a profissão e a categoria. Ela fará a defesa dos espaços de
intervenção profissional, visando fortalecer a profissão e a perspectiva
de ampliar sua visibilidade para os usuários e a sociedade.

Especialmente no Cress da 6 4 Região, de Minas Gerais, buscamos
implementar uma agenda no nosso planejamento estratégico, voltada
à organização política dos assistentes sociais, por meio da criação e
do fortalecimento dos núcleos de profissionais em todo o Estado, bem
como a criação de fóruns de supervisores de estágio, espelhados na
experiência da PUC Minas. Tudo isso visa à qualificação e unidade
conceitual, metodológica e técnico-política do serviço social.

Entendemos que o ensino da prática não se desvincula das
dimensões pedagógicas - ensino, pesquisa e extensão - e se constitui
em um espaço de suma importância no processo de formação,
possibilitando ao aluno a compreensão da teoria aplicada no exercício
profissional. Contudo, esse projeto será apresentado ás escolas no
próximo dia 9 de junho, quando estaremos realizando o V Encontro
Cress-Abepss-Enesso e unidades de ensino. Contamos com grande
adesão das escolas a esse evento.

Destacamos que é no cotidiano da formação que se instituem as
bases, o alicerce para a consolidação do projeto ético-político do
serviço social. Daí a responsabilidade histórica das escolas e dos
professores no processo de apropriação de conhecimentos teóricos e
ético-políticos, na aquisição de habilidades necessárias à formação de
assistentes sociais propositivos - sujeitos políticos, com visão crítica e
capacidade de intervir no destino da nossa história. Não se trata de
transferir responsabilidade única aos assistentes sociais, isolando-os
do contexto econômico e sociopolítico do Brasil. Trata-se de
reconhecer o seu papel na sociedade, no conjunto dos trabalhadores,
por meio de uma nova ordem societária, onde a defesa dos direitos
humanos e sociais seja a palavra de ordem para corrigir as
desigualdades sociais e estabelecer neste país padrões societários
dignos.

Portanto, é preciso pulsar em nós, trabalhadores sociais, a coragem.
E preciso ousar permanecer na defesa da radicalização da
democracia. Os 70 anos de história do serviço social no Brasil, da
caridade cristã, a garantia dos direitos sociais confirmam essa
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possibilidade. Que, de fato, esses 70 anos correspondam à
maturidade da formação e da atuação profissional.

Para concluir, quero apresentar alguns elementos que entendemos
devem-se constituir numa agenda permanente das entidades de
serviço social e em parceiros de luta: fortalecer as diretrizes
curriculares aprovadas pela Abepss; manter um posicionamento
crítico quanto à reforma universitária, aos cursos de graduação a
distância e à desqualificação dos cursos presenciais: implementar
estratégias coletivas para assegurar a qualidade da formação,
inclusive aprofundar o debate sobre a implantação do exame de
proficiência no serviço social, iniciado, em nível nacional, nos Estados;
fortalecer o Fórum dos Conselhos Profissionais de Minas Gerais:
fortalecer as atribuições éticas, políticas e profissionais e reafirmar a
profissão: reforçar o sistema público e universal da seguridade social
brasileira e ampliar e fortalecer nossa participação nos conselhos e
fóruns de políticas públicas e segmentos.

Assim o Cress 62 Região apresenta-se como uma organização
institucional cuja atribuição precípua é fiscalizar o exercício
profissional, incluindo os interesses dos cidadãos e dos usuários das
políticas sociais. Vem realizando um trabalho na perspectiva político-
pedagógica de afirmação de direitos sociais, políticos e culturais do
aprofundamento da democracia participativa e controle social: da
eqüidade e da justiça social: da eliminação de todas as formas de
preconceito; da articulação com os movimentos sociais combativos da
classe trabalhadora; e da distribuição da riqueza socialmente
produzida, na luta por uma nova sociedade.

Reafirmamos que o Cress 6 Região, além de assumir as suas
responsabilidades de entidade destinada a fiscalizar o exercício
profissional, qualifica-se, cada vez mais, como representante dos
trabalhadores e na defesa dos direitos como compromisso ético-
político. Muito obrigada. Um abraço para todos.

Palavras da Sra. Elza Maria da Silva
Boa-tarde a todos, componentes da Mesa, professores e meus

caros colegas. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer esta
homenagem em nome do Diretório Acadêmico Padre Agnaldo Leal e
de todos os alunos da Escola de Serviço Social da PUC Minas,
especialmente ao Deputado André Quintão, autor desse requerimento,
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que falou com tanto carinho, alegria e entusiasmo da escola.	
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Estou muito emocionada e tenho razões para isso. Uma delas é que
estou na faculdade - sonho adiado por muitos anos, como dá para
perceber. Sinto-me muito feliz e alegre de poder estudar e conviver
com os meus colegas, alunos do serviço social, pessoas
maravilhosas, e representar o DA nesta Mesa. Aliás, não sou a
pessoa mais indicada para isso. Porém, passaram-me essa
incumbência, e estou muito emocionada por representá-lo aqui e por
estar no meio de pessoas que falam da profissão com tanto carinho.

Foram ditas palavras maravilhosas sobre o serviço social e a Escola
de Serviço Social da PUC Minas. Peço desculpas a todos, pois tenho
poucas palavras para dizer, até por falta de costume.

Conforme disse o Deputado André Quintão, certamente a
participação dos estudantes nessa história de 60 anos do serviço
social da PUC Minas foi muito importante e significativo. Muitos
profissionais gabaritados, muitos bons profissionais, como
discriminado aqui, formaram-se na Escola de Serviço Social da PUC
Minas. Aliás, eles devem estar por aí pelo Estado e pelo Brasil, quem
sabe pelo mundo, realizando um trabalho bem feito, resultado de uma
formação eficiente e responsável. Como disseram, há grandes
desafios, e não podemos parar por aqui.	-

A formação do assistente social é dinâmica. E preciso acompanhar
as transformações e adversidades pelas quais a sociedade passa ao
longo das décadas. Temos muita coisa pela frente. Nesse contexto de
transformações, o diretório acadêmico tem o papel fundamental de
fomentar discussões acerca de uma formação profissional que busque
sustento no tripé ensino, pesquisa e extensão. Para isso contamos
muito com a diretoria e com a Reitoria da PUC, para que apóie e dê
andamento aos processos que precisamos concluir.

Peço aos professores que desculpem aos estudantes do DA tantas
faltas às aulas, mas é por uma boa causa. Quero dizer aos colegas
estudantes do serviço social que o DA precisa de vocês para muito
mais coisas além de ver "e-mails" na internet, imprimir e ver novelas
da Globo no sofá. Precisamos de todos para essa luta que não pode
parar e para todos os desafios que temos que enfrentar. Muito
obrigada.

Palavras da Sra. Yara Maria Frizzera dos Santos
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Não perderei a oportunidade de ocupar a tribuna da Assembléia,

pois pode ser a única.
Prezado André, colega, Deputado e Presidente da reunião; Prof.

Eustáquio, Reitor da nossa universidade, a quem agradeço estar-nos
prestigiando; colegas Ruth e Rosângela; Vereadora Neila; Marilena;
Elza, representante dos estudantes; colegas; professores da escola;
funcionários; alunos e alunas; amigas, boa noite. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais convida-nos para uma sessão especial
em comemoração aos 70 anos do serviço social no Brasil e aos 60
anos da Escola de Serviço Social da PUC Minas. Como Diretora da
escola, coube-me, juntamente com minhas colegas da Mesa
Rosângela, Presidente do Cress, e Marilena, Diretora da Escola de
Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora e Vice-
Presidente da Abepss, falar em nome dos homenageados: o serviço
social e a Escola de Serviço Social.

Foi difícil escolher, entre muitas alternativas, o que dizer, o que é o
mesmo que escolher o que não dizer. Decidi-me por contar um pouco
da história da escola, situando-a num movimento mais amplo da
história da proteção social e do serviço social. Não foi por um gosto
passadista, que não é o meu estilo, que optei por começar pela
história. A razão é outra. Dizem os historiadores - e não há por que
não acreditar neles - que é através da consulta e da recriação do
tempo histórico que se constrói o tempo presente. Nessa ótica, o
presente, no caso a escola e o serviço social seriam hoje um
aglomerado de informações, valores, idéias e consecuções
constituídas, criadas e reconstruídas permanentemente. São
significados que nós, homens e mulheres do presente, atribuímos ao
passado, à matéria-prima de constituição do tempo presente.

Nossa escola foi fundada em 17/7/46, dez anos depois da fundação
da Escola de Serviço Social de São Paulo, considerada a data
inaugural do serviço social no Brasil.

No entanto, a Escola de Serviço Social de Minas Gerais foi a
primeira no Brasil a ser reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo
Decreto n 2 38.147, de 28/10/55. Mas a coisa começa bem antes, no
início da década de 40, quando Belo Horizonte vivia um
desenvolvimento acelerado, impulsionado pela implantação da cidade
industrial. Um grande número de pessoas e famílias migram do
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num futuro mais promissor para seus filhos. Pe. Agnaldo Leal,
também migrante, vindo de Sergipe para acompanhar D. Antônio dos
Santos Cabral, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, aqui torna-
se pároco da Igreja de Santo Antônio e coordenador da Ação Católica.
Homem atento, Pe. Agnaldo acompanha o progresso da cidade, mas
não se ilude com o discurso otimista de quem se encanta com o seu
crescimento. Enxerga e se sensibiliza com uma outra face desse
progresso, dando conta de que nem sempre as coisas são tão simples
e claras como parecem ser. Nesse mesmo espaço urbano de
desenvolvimento, observa Pe. Agnaldo, cresce também a pobreza.
Nem todos os que chegam do interior encontram trabalho, nem todos
adaptam-se às condições da vida da cidade, que impõe um ritmo
cotidiano diferente do vivido na roça.

Além disso, longe das redes de proteção primárias, das famílias
extensas, dos amigos e vizinhos antigos, muitas dessas pessoas
tornam-se vulneráveis e desprotegidas frente às vicissitudes da vida
natural e social. A doença, a velhice, os infortúnios, as privações
materiais, simbólicas e afetivas, atingem de forma dolorosa esses
novos habitantes da cidade. Pe. Agnaldo sabia que esse sofrimento
era um sofrimento social, cujas causas e soluções extrapolavam o
âmbito da ação individual e familiar. Para encontrar formas de evitar,
solucionar ou amenizar a situação de desamparo dessas pessoas,
não bastavam boas intenções e recursos dos indivíduos e de seus
parentes próximos.

A idéia de criação de uma escola de serviço social surge da
convicção de que era necessária uma atuação mais concertada,
institucionalizada, que integrasse esforços de diferentes setores
sociais: a Igreja, o Estado e a iniciativa privada. Acreditava-se que a
escola seria um mecanismo de concretização dessa idéia, e só foi
possível porque, na descrição detalhada que nos deixa D. Modesta
Manoela Lopes, primeira Diretora da escola, foi encampada por um
homem que era, antes de tudo, um forte, como o sertanejo de
Euclides da Cunha. Valho-me de um precioso legado, o caderno de D.
Modesta, para recuperar um pouco dessa história. Cuidadosamente
escrito à mão, o relatório de D. Modesta conta-nos os passos da
heróica empreitada de Pe. Agnaldo, permitindo que se compreenda o
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quanto sua iniciativa se conectava com o pensamento da época.
Assim ela começa o seu relato: "A Escola de Serviço Social de Minas
Gerais surge no período após a Segunda Guerra Mundial, quando a
questão social tornava-se cada vez mais complexa e cruciante".

A questão social - entendida como a consciência de que a
pauperização acompanha o desenvolvimento industrial - já estava na
agenda do discurso político e do pensamento sociológico, ainda
incipiente, na Europa, desde o século XIX, fazendo emergir a ânsia de
transformação social, que percorre a modernidade.

A Igreja Católica, por meio de encíclicas papais como a "Rerum
Novarum" e outras, expressa preocupação com os setores mais
empobrecidos da população e define a posição dos cristãos em face
dos múltiplos problemas sociais, fazendo sentir nas palavras de D.
Modesta "a necessidade de uma sociedade consentânea com a
dignidade humana, consubstanciando-se, assim, na doutrina social da
Igreja.

Essa era, sem dúvida, a referência do Pe. Agnaldo. No entanto, em
sentido lato, o trabalho social é tributário de práticas sociais
imemoriais: com diferentes intencionalidades, métodos de ação,
formas de compreensão; com diversos e contraditórios conteúdos
ideológicos e religiosos, todas as coletividades conhecidas
desenvolveram mecanismos para proteger seus membros contra os
riscos da degradação.

As antigas China e Grécia, sem contar as três grandes religiões
monoteístas - o Judaísmo, o Islamismo e o Cristianismo -, convergem
quando se trata de estabelecer normas de ajuda e de assistência aos
necessitados e carentes.

No mundo ocidental, a proteção às pessoas desvalidas confunde-se
com a caridade e ganha significado no espaço da cristandade como
princípio de relação do homem com Deus, de Deus com o homem e
dos homens entre si.

Assim é que, através dos tempos, a proteção aos necessitados
desdobra-se em múltiplas figuras. Sinônimo de dar esmola com o
objetivo de agradar ou emprestar a Deus - na esperança do retorno na
vida do lado de lá - chega até os dias atuais, muitas vezes misturada
com a "caridade business". O altruísmo desinteressado torna-se
cúmplice de uma ordem social injusta. 0 amor mescla-se com a
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perversão; a compaixão, com a repulsa.

A partir do século XVI, com o desenvolvimento das economias
urbanas, fragilizam-se as proteções primárias, dependentes das
inserções comunitárias e das relações de proximidade, e a esmola e a
caridade cristã são substituídas pelas políticas repressivas. A forca
substitui a piedade.

E na modernidade, a "sociedade dos indivíduos", que fica exposta a
insegurança dos que não dispõem, nem em si mesmo nem no seu
ambiente, da capacidade de assegurar sua proteção frente aos riscos
da vida: a infância desamparada, as enfermidades, a velhice
empobrecida, os acidentes individuais e coletivos.

O Iluminismo, ao rejeitar as bases judaico-cristãs dos cuidados para
com o próximo, acrescenta aos princípios da igualdade e da liberdade,
o princípio da fraternidade, um novo valor que busca seu fundamento
na natureza humana. Assim é que, no século XVIII, são intensos os
debates sobre a assistência aos pobres como papel do Estado, e
nasce a concepção dos direitos sociais como parte da cidadania.

Ganha corpo a convicção de que assumir a função de proteger as
pessoas e seus bens é condição imperativa da vida em sociedade.
Progressiva e lentamente, desenvolve-se a filantropia e as políticas de
proteção e assistência, mais tarde nomeadas seguridade social, num
mesmo processo em que se imbricam a industrialização e a miséria
operária.

Setores da igreja, de olhos abertos ao tempo, passam a preocupar-
se com as condições subumanas de amplos segmentos da população,
pobres num tempo de progresso e de acumulação de riqueza.

De Hegel a Marx, de Durkheim a Weber, testemunhas privilegiadas
do fenômeno da industrialização, os pensadores da época denunciam
as desigualdades inerentes à sociedade industrial e participam, cada
qual a seu modo, da formação da consciência da necessidade de o
Estado intervir para ultrapassar as situações de conflito, a
desumanidade e as desigualdades sociais.

O Estado social é, de fato, uma realidade do pós-guerra, uma
resposta às particulares necessidades de solidariedade sentidas por
uma Europa dilacerada pelo extermínio.

No entanto, sua construção não resulta de uma revelação repentina,
mas de um lento processo de tomada de consciência da necessidade

- -
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de o Estado ir além das funções de garantia da realização de
contratos e de expandir as despesas públicas com medidas sociais.
No Brasil, tais medidas tomam corpo durante a década de 30, quando
o Estado atua como mediador das tensões entre as classes sociais,
particularmente pela legislação trabalhista, pela instituição do salário
mínimo e outras medidas.

No plano da assistência, D. Darcy Vargas, esposa do Presidente
Getúlio Vargas, cria a Legião Brasileira de Assistência, voltada para a
maternidade e a infância, já aplicando a política de parcerias, na
medida em que destina parte de seus recursos para convênios com
entidades sociais vinculadas a associações civis e religiosas. Surgem
também nessa época os institutos de aposentadoria e pensões,
organizados por categorias profissionais, como o IAPB, dos bancários;
o IAPC, dos comerciários, e o IAPI, dos industriários. Esses institutos
extrapolam a atuação previdenciária para outras áreas da política
social. A comprovação concreta disso para nós, belo-horizontinos, é o
Conjunto Habitacional do IAPI, que talvez, aos ouvidos dos mais
jovens, soe como um nome de significado misterioso. Sesc, Senai,
Senac, paróquias e hospitais desenvolvem ações sociais, termo
cunhado no seio da doutrina social da Igreja; ou assistência social,
termo preferido pelos leigos.

Nos anos 30 e 40 a assistência social consolida-se, institucionaliza-
se e amplia sua base de atuação no Estado e na sociedade civil. A
criação de escola de serviço social estrutura a profissão, vinculando-a
à história da assistência social brasileira. Nesse período, além de São
Paulo, em outras 10 cidades são criadas escolas de serviço social, em
geral funcionando em regime de ensino livre, pois o serviço social
ainda não era uma profissão reconhecida, de nível superior.

Foi exatamente para São Paulo que três moças, professoras
primárias do Instituto de Educação, Modesta Emanuela Lopes,
Haydée dos Reis Castro e Lídia Carvalho do Espírito Santo, dirigiram-
se para se formar e voltar aptas a implantar a escola de serviço social.
Estiveram em São Paulo durante três anos, e, nesse tempo, Pe.
Agnaldo, aqui, leva adiante uma luta incansável para a realização de
seu sonho. Modesta deixa transparecer no seu texto o orgulho e o
sofrimento do fundador da escola: 'Compreensão e boa vontade,
aplausos e promessas nunca lhe faltaram; mas só com isso não se
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Na inauguração da escola, realizada com pompa e circunstância, no
Conservatório Mineiro de Música, com a presença de D. Cabral, de D.
Helena Iracy Junqueira, diretora da Escola de Serviço Social de São
Paulo, e de muitas outras autoridades, Pe. Agnaldo abre a sessão
apontando 'o individualismo, o ceticismo, a apatia e o indiferentismo
reinantes na sociedade", para dizer das promessas não cumpridas
nas suas andanças em busca de recursos para abrir a escola. Pe.
Agnaldo fala inclusive, que a Federação das Indústrias havia
prometido apoio financeiro, que não se efetivara.

Por outro lado, a escolha do Sr. Francisco de Magalhães Gomes,
físico eminente e então professor da Escola de Engenharia de Minas,
em Ouro Preto, para proferir a aula inaugural denota os elos da escola
recém-nascida com a sociedade mineira.

O relato de Modesta não explicita, é claro, mas se percebe que,
depois desse desabafo público, Pe. Agnaldo consegue articular um
tanto de gente e de organizações: Associação Comercial, Rede
Mineira de Viação, a própria Federação das Indústrias, o banco estatal
da época - Hipotecário de Minas Gerais -, associações da sociedade
civil, doações em dinheiro, móveis, livros e trabalho voluntário de
pessoas que aderiram ao projeto.

E assim se abriu a escola, que, já em 1947, um ano depois de sua
inauguração, passa a funcionar em sua sede própria, na Rua Prof.
Antônio Aleixo.

E interessante registrar a concepção de serviço social que norteava
• formação dos assistentes sociais: a escola fez sentir aos alunos que
• caridade pode tornar-se um paliativo e comprometer a própria
promoção da figura humana. Houve sempre preocupação constante
de que o serviço social não se apresentasse como paliativo ou
paternalismo e não se acomodasse a uma conjuntura socloeconômica
injusta. Mais adiante, Modesta escreve: "Pe. Agnaldo e o pessoal
docente". Originalmente, Modesta escreve: "Pe. Agnaldo e todo o
pessoal docente". E risca a palavra "todo", deixando: "Pe. Agnaldo e o
pessoal docente". Pois bem, ao riscar a palavra "todo", possivelmente
nos fala da divergência entre os professores acerca da concepção do
serviço social. Não temos mais, graças ao computador, a
possibilidade de lermos os textos com seu subtexto na tinta sobre o
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papel. O "delete" apaga os dilemas do escritor. Volta Modesta: "Pe.
Agnaldo e o pessoal docente mostravam aos alunos como era
necessário e urgente que cada profissional de serviço social desse
sua parcela, por pequena que fosse, à chamada reforma de estrutura".

Acrescenta: 'Isso não deixou de criar, algumas vezes, certos
problemas na comunidade; nossos alunos e assistentes sociais eram
chamados de comunistas porque faziam sentir a necessidade de uma
maior integração de forças da comunidade, seja por parte do governo,
seja por parte da iniciativa privada, com vistas ao alcance do bem-
estar social".

Reler a narrativa de Modesta, dos idos de 1940, em maio de 2006, é
um exercício que nos faz pensar no passado, nas perspectivas de
compreensão e de construção do presente e do futuro. Não resisto a
uma citação de Roberto Da Mata: "A aceitação do chamado moderno
não se faz por meio de um gradual afastamento do que julgamos
antigo e obsoleto, conforme idealizamos, mas por intermédio de
sínteses desaforadas e híbridas que combinam o antigo e o novo, o
cauteloso e o audaz".

A próxima etapa é a integração da escola na Universidade Católica,
com uma particularidade que não pode deixar de ser registrada. O.
Cabral estimulava intelectuais e empresários católicos a organizarem
faculdades com vistas à formação de uma elite católica, dando origem
à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, à Faculdade Mineira de
Direito, às Escolas de Enfermagem, de Medicina e de Educação
Física. As três primeiras foram aglutinadas, constituindo as
Faculdades Católicas, berço da futura Universidade Católica de Minas
Gerais, oficializada em 12/12/58.

De novo, desculpem-me os que já ouviram a história, que já contei
1.001 vezes. Contarei outra vez e, para isso, recorrerei a Beatriz
Gonçalves, ex-Diretora da escola: "Para que essa sonhada
Universidade Católica pudesse tornar-se realidade, era preciso que
ficasse demonstrada, no processo, a capacidade patrimonial da
mantenedora. E foi exatamente aquela casa, adquirida com
empréstimo da Casa das Domésticas, que possibilitou essa base
patrimonial. Todas as demais faculdades da mantenedora
funcionavam em prédios cedidos ou alugados'.

Somos uma das sementes da PUC Minas e disso nos orgulhamos.
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Casa das Domésticas, entidade representativa de um segmento social
que, num linguajar sociológico, é alvo de desvantagens cumulativas:
casa de quem não tem casa, casa de mulheres negras, de baixa
escolaridade, servindo, com hora para começar, sem hora para
acabar, patrões e patroas com suas necessidades, seus desejos e
suas idiossincrasias. Diferentemente da casa muito engraçada de
Vinícius de Moraes, era uma casa com teto, chão, paredes, portas,
janelas e pinico para fazer xixi. E conta bancária para financiar a casa
que abriga a recém-nascida Escola de Serviço Social.

Em julho de 1946, as três jovens diplomatas voltam de São Paulo e
assumem oficialmente a direção da escola. Haydée, a primeira
diretora, afasta-se em 1948 por motivo de saúde; Lydia sai para criar e
implantar o Serviço Social na Rede Ferroviária Federal; Modesta
assume a direção até 1961, deixando uma escola consolidada e
reconhecida pelo MEC em outubro de 1955.

A escola vai sendo assimilada pela cidade, tomando um espaço
muito maior do que o de formação de assistentes sociais. Seu
trabalho extra-muros é tão amplo que fica difícil enumerar as
contribuições para a assistência social em Belo Horizonte e Minas
Gerais.

Com base no que O. Modesta chama de "atuação da escola na
comunidade", enumero as entidades, instituições e serviços que foram
criados, ampliados, reformulados ou consolidados com a ajuda da
escola, em sua grande maioria através de estágios de estudantes,
supervisionados por professores: Ação Social Arquidiocesana, LBA,
Casa das Domésticas, Sesi, Sesc, lpsemg, Associação Mendes
Pimentel (à época, uma entidade voltada para o atendimento a
famílias de detentos na Penitenciária de Neves), Rede Ferroviária
Federal, Prefeitura de Belo Horizonte, especialmente o Hospital
Municipal e o Departamento de Saúde e Assistência, Secretaria de
Estado da Saúde, Secretaria do Interior, paróquias. Entre as
empresas, destacam-se a Manesmann, a Belgo Mineira e a Usiminas.

Vale destacar o trabalho de nossa querida Eunice Vilela, então
professora da escola, na Secretaria do Interior. Eunice e Jason Soares
de Albergaria planejaram e implantaram o Departamento Social do
Menor, cujo modelo de atendimento humanizado e integral
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diferenciava Minas dos demais Estados brasileiros. O DSM foi de
fundamental importância para a reformulação e o desenvolvimento da
política da criança e do adolescente no Brasil, consolidada na década
de 90.

Outro destaque, falo especialmente para você, André, foi a tentativa
frustrada de implantação do serviço social escolar junto à Secretaria
de Educação. Parece-me que, com a Lei André Quintão, chegou a
hora de efetivar um plano que, nas palavras de Modesta, "não se
concretizou por falta de recursos".

Por detrás da diversidade das instituições, estão contempladas as
três dimensões políticas do que denominamos seguridade social,
saúde, previdência e assistência, demonstrando a estreita vinculação
do serviço social com a construção de um sistema de proteção social
universalizado no País.

Por sua vez, a forma pela qual a escola, desde seu início, atuou
através do trabalho de estagiários, sob a supervisão de professores,
evidencia que, "avant Ia lettre", fazia-se extensão universitária,
trazendo para dentro de casa os desafios da realidade externa.

Dentro da escola, tensões entre concepções diferentes da profissão
logo aparecem. O que então se chamava de trabalho comunitário,
caro ao Pe. Agnaldo, perde espaço, como mostra a lista acima, para a
atuação institucional, mais profissionalizada e técnica, demandando a
elaboração de fundamentos teóricos que sustentassem a intervenção
social.

O fundador se afasta em 1960. Em 1961, assumem a direção da
escola, mantendo o formato de um triunvirato, as Profas. Yá Machado,
Ana Adelina de Moura e Silva Lins e Maria de Lourdes Malta Saliba. A
tarefa agora é reestruturar a escola, instigada pelo intenso processo
de mudança que marca os anos 60. Novas demandas sociais e
políticas, novas maneiras de se compreender a pobreza e suas
formas de enfrentamento impõem um trabalho de auto-reflexibilidade
no interior da profissão.

Em 1964, apesar do clima de repressão que se instala no Pais, as
forças em direção à mudança prevalece. Em 1967, na cidade mineira
de Araxá, um grande seminário questiona os fundamentos, objetivos e
práticas do serviço social, redirecionando as diretrizes da formação
profissional a fim de preparar os assistentes sociais para trabalhar
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No ano seguinte, as professoras Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira
Gonçalves, Leda dei Caro Paiva e Sylvia Maria Guatimozim Alvim
assumem a escola e resistem ao 1968, ano de triste memória para o
país. A ditadura endurece, e colegas nossos são presos, torturados e
exilados.

Em 1970, mudamos para o Coração Eucarístico. Com a saída de
Leda e Sylvia, assumem, com Maria Beatriz, que se mantém no cargo,
as professoras Maria Auxiliadora Carvalho Mitre e Maria Thereza
Machado Brandão.

Desde o final dos anos 60, no nosso entorno, na América Latina,
particularmente no Chile, o serviço social intensifica e radicaliza sua
autocrítica. A profissão revê seus conceitos, a forma de interpretar e
intervir na realidade. E daí que surge o movimento de reconceituação
do serviço social.

Nossa escola ocupa um lugar central nesse processo e, em 1971,
na contramão da ditadura, elege democraticamente as professoras
Leila Santos Lima e Consuelo Queiroga, nossa querido Cheio, como
Diretora e Vice-Diretora. Sob sua liderança, um grupo de professores
elabora o Método 8H. Ao traduzir e sistematizar a inquietação da
profissão, o grupo formata um novo modelo de intervenção social em
sintonia com o que se acreditava ser a missão do assistente social: o
compromisso com a educação política das classes populares e a
transformação da sociedade, O Método 8H traz, pela novidade que
representa, a exigência de uma profunda reforma dos cursos de
serviço social, que se reflete na elaboração de um novo currículo.

Em 1975, a ousadia pagou seu preço. Enfrentar tradições, propor
mudanças, mexer no que está estabelecido é sempre ameaçador. E a
escola vive uma grave crise, que culmina com a demissão coletiva dos
professores e o seu fechamento. Reaberta logo em seguida, de lá
para cá sucedem-se na sua direção: Ana Adelina Lins, Maria Beatriz
Gonçalves, Rosinha Borges, Maria Nadir Militão, Ruth Myssior, Maria
Helena Godinho, Yara Frizzera, Maria Eulália Moreira, Maria Filomena
Jardim e eu, Yara, novamente.

Em 1996, a escola desdobra-se, e é aberto o Curso de Serviço
Social no Município de Contagem, sob a direção de Ruth Necha
Myssior. Seu âmbito de atuação é ampliado, incorporando, a cada
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ano, mais 120 alunos, muitos dos quais oriundos da área industrial
da região metropolitana. A relação do serviço social com a assistência
social no Brasil, que em Belo Horizonte se inaugurou em 1946,
persiste e se estreita.

Na Constituição de 1988, a seguridade social legitima-se por meio
da institucionalização do chamado tripé das políticas de saúde,
previdência e assistência, sobre as quais se assenta o sistema de
proteção social, princípio de garantia de uma vida digna para todos os
brasileiros. A assistência social deixa o campo da benesse e passa ao
campo dos direitos A elaboração da Lei Orgânica de Assistência
Social - Loas - data de 1993.

Em 2003, é aprovada a política nacional de assistência social,
requisito básico da efetividade da política. A construção e a
implementação do Sistema único de Assistência Social - Suas - é
prioridade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.

São quase duas décadas de trabalho em busca de se romper com a
tradição clientelista e assistencialista que historicamente caracteriza a
área social - um processo do qual os assistentes sociais são
protagonistas, quer por meio da ação política e técnica de suas
entidades representativas, quer por meio do envolvimento de
profissionais qualificados que trabalham diretamente no planejamento,
na gestão, implementação e execução da assistência social no Brasil.
Muitos desses profissionais foram nossos alunos.

Em 2006, comemoramos os 60 anos da Escola de Serviço Social de
Belo Horizonte e os 10 anos da Escola de Serviço Social de
Contagem, ambas da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Alguns números demonstram a vitalidade e a presença das
duas unidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Temos
hoje 1.050 alunos e 53 professores. Aproximadamente 300 estagiários
atuam em cerca de 70 instituições, mantendo a receita que herdamos
de nossos fundadores.

Esses números nos dão a idéia dos tantos e tantos assistentes
sociais que, seguindo o caminho aberto por Pe. Agnaldo e por D.
Modesta, vêm trabalhando na construção da assistência social em
Minas e no Brasil.

Para encerrar, quero agradecer, em nome das Escolas de Serviço
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Social de Belo Horizonte e de Contagem, a honra e a alegria de
estarmos aqui na Casa do Povo, apresentando em um espaço
marcadamente público um pouco do serviço social, de sua história e
de suas potencialidades. Em especial, o nosso agradecimento ao
Deputado André Quintão, assistente social que propôs esta sessão
tão especial.

Palavras do Reitor Eustáquio Afonso Araújo
Meus amigos, boa noite. Profa. Vara, se foi o seu "debut" na tribuna,

pode continuar, porque foi muito bom.
Prometo a vocês que serei muito breve, mas não poderia deixar

passar a oportunidade de falar em nome de nossa universidade, como
um daqueles que participa da história dessa instituição desde 1981,
quando para ela entrei. Hoje estou na direção dessa instituição,
seguindo com muito cuidado, mas com muito orgulho os passos de
todos aqueles Reitores que me antecederam.

Gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso
querido Deputado André Quintão, que não sei se o chamo de 'meu
querido Deputado" ou se o trato, como sempre tenho feito, como uma
das nossas brilhantes lideranças formadas na PUC. Temos muito
orgulho de você ser um ex-aluno de nossa universidade. Agradeço-lhe
pela gentileza de requerer a realização desta reunião especial para a
comemoração dos 70 anos do serviço social no Brasil, distinguindo a
nossa universidade com o reconhecimento do povo mineiro ao
primeiro curso implantado neste Estado. Muito obrigado, André,

Agradeço também a nossa ex-aluna e Vereadora Neila Batista.
Quero dizer aos mais jovens que aqui estão quantas lideranças

maravilhosas foram formadas dentro da universidade. Quantos
exemplos temos hoje no País, independentemente de qualquer partido
político. Quantas lideranças no País e no Estado formadas dentro de
nossa universidade. Talvez seja essa semente da responsabilidade
social e da responsabilidade com a comunidade que a universidade
tenta colocar em cada um de vocês.

O meu abraço muito especial e carinhoso às Profas. Vara e Ruth,
grandes guerreiras na consolidação e na continuação do nosso curso.
A Presidente do Conselho Regional, Rosângela, e à Presidente da
Abepess, a Marilene. Deixei por último e não necessariamente nessa
ordem porque o meu carinho a todos os nossos alunos vai aqui na
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pessoa da Elza, a quem quero agradecer e quero que leve a todos
os membros do DA e também a todos os que estão aqui o nosso
abraço, o abraço da Universidade, o nosso agradecimento por vocês
fazerem parte dessa comunidade.

E uma honra muito grande recebermos desta Assembléia
Legislativa, que representa o povo do nosso Estado, o honroso
reconhecimento pelo que se realizou em nossa instituição em
benefício da cidadania, por intermédio da sua Escola de Serviço
Social.A missão da Escola de Serviço Social da nossa PUC confunde-se
com a sua própria, que tem procurado e tem conseguido cumprir.
Muitos podem pensar que a Universidade ainda faz pouco, mas digo
que faz muito, apesar de não fazer tudo.

São impressionantes os nossos números em termos de ações de
extensão, pois perto de 300 estão sendo realizadas na PUC. Na
última semana, disse à Profa. Vera que precisávamos mostrar o que
estamos fazendo. Elaboraremos um catálogo para que todos
acompanhem o nosso trabalho.

Deputado André Quintão, muitos não sabem que o ProUni iniciou-se
no primeiro semestre de 2005 e que, no meio desse ano, não houve
uma entrada oficial, mas aqueles alunos da Universidade puderam se
cadastrar nesse programa no primeiro semestre de 2006. Tive a grata
felicidade de saber que atingimos 4 mil alunos nesse programa em um
curto espaço de tempo.

Essa é a causa do profundo carinho e atenção de todos e da nossa
participação nas questões da educação no Brasil, como Reitor da
Universidade e como Presidente da Associação Brasileira de
Universidades Comunitárias. Junto ao Brasil, ao MEC e aos órgãos
públicos, represento 52 universidades comunitárias.

Há muito engano quando as pessoas pensam que recebemos ajuda
do governo. Na realidade, somos o seu maior parceiro. Somos 700 mil
alunos no País, trabalhando em diversos projetos. Em média, 58%
dos alunos vieram de escola pública. Diferentemente do que acontece
com essas escolas, o governo conseguiu nos reconhecer, por meio do
projeto da reforma universitária, que se encontra na mesa da Ministra
Dilma para ser enviado ao Congresso. O governo classifica as escolas
superiores em três categorias: as públicas, as comunitárias e as
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instituições.
Espero que essa situação se reverta, mas somos hoje a opção dos

mais necessitados. Com muito prazer e orgulho, vivemos esse papel
de parceiros em todas as políticas sociais do País. Enganam-se os
que pensam que recebemos do governo alguma ajuda, pois não
recebemos absolutamente nada.

Recebemos por projetos feitos por editais, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação, como todas as
outras recebem. Recebemos por projetos aprovados dentro dessas
instituições. E muito bom saber que estamos exercendo esse
compromisso com a força do coração, com a força da missão das
nossas universidades. Se me permitem a metáfora, ela é como a
nascente de um rio que se tornou caudaloso. Em seu aspecto final, é
como uma grande usina gerando energia e dispositivos para muitos
lares, pessoas e instituições.

Antes mesmo de a PUC Minas ser reconhecida como universidade,
esse pulso que a antecedeu atuou como semente de sua missão,
expressou a ética de nossos deveres, ou seja, o serviço relacionado à
formação de cada profissão e o social como a prioridade, não como
mera exigência do mercado. Assim, em nossa instituição, antes da
profissionalização, surgiu o horizonte de uma ação responsável para
com o meio, a universidade atuando por meio de seu trabalho.

Seria, no entanto, impossível para mim e injusto de todas as formas
não lembrar aqui, com muita saudade e emoção, o convívio com o
nosso fundador do serviço social, Pe. Agnaldo. Quero-lhes dizer que,
aos meus 12, 13 anos de idade, em Belo Horizonte, dividia meu tempo
entre o Minas, aonde ia todos os dias treinar, entre a política
estudantil, onde fazia minha parte, e entre os coroinhas do Pe.
Agnaldo. Eu era um dos bons coroinhas do Pe. Agnaldo na Igreja de
Santo Antônio. Tive a grata satisfação de conviver com ele e receber
muitas coisas, assim como recebi dos franciscanos que ajudaram em
minha formação. Talvez isso tenha feito com que essa raiz, essa
percepção das questões sociais esteja verdadeiramente implantada
no meu coração e na minha alma. Agradeço muito ao Pe. Agnaldo
tudo que ele me ensinou, onde estiver, e sei que é num lugar muito
especial. Quero resgatar a admiração a esse seu espírito pioneiro, a
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esse espírito que sempre nos ajudou e me ajudou pessoalmente.
Prof. fará, acho que poderia ter subido e dito somente 'amém,

amém, amém', pelo que disse. A senhora falou da verdadeira história
da Universidade. Não precisava dizer mais nada. Tenho de agradecer
esse momento que nos propiciou. Resgatada nossa história e
sublinhada a importância do serviço social na construção de uma
universidade pontifícia e católica, agradeço aos cidadãos mineiros,
aos componentes desta Casa, aqui representados pelo meu amigo
André e pelo Deputado Doutor Viana. Agradeço, com muita
satisfação, a todos os que participaram e, com certeza, estarão
escrevendo nossa história, a história da nossa Universidade, da sua
Universidade. Muito obrigado e que todos tenham uma boa noite.

Entrega de Displays
O locutor - Neste momento, o Deputado André Quintão,

representando o Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia
Legislativa, fará a entrega de "displays" aos representantes das
entidades homenageadas nesta noite. Para tanto, convidamos a se
posicionarem no local indicado pelo cerimonial, além do Deputado
André Quintão, as Sras. Marilene Schelgshorn dos Santos, Maria
Rosângela Pinheiro Dâmaso, Elza Maria da Silva, Sr. Anderson
Boncompagne e Vereadora Ruth Necha Myssior.

- Procede-se à entrega de "displays".
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado André Quintão também fará
a entrega ao Prof. Eustáquio Afonso Araújo e à Sra. Yara Maria
Frizzera dos Santos de uma placa alusiva a esta homenagem. Aliás, o
Deputado convida também para participar desta entrega de placa a
Vereadora Neila Batista, que aqui representa a Câmara Municipal de
Belo Horizonte. A placa contém os seguintes dizeres: (- Lê:) "Nos 70
anos de Serviço Social no País, a homenagem do Parlamento Mineiro
à Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, primeiro curso implantado no Estado, pela alta
qualificação dos profissionais por ela formados, e pela decisiva
participação no processo de construção desta Universidade, orgulho
para toda Minas Gerais.

- Procede-se à entrega de placa.
Entrega de Flores
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entrega de um buquê de flores à representante dos funcionários da
PUC Minas, Sra. Maria Elizabeth Ferreira Moreira, como forma de
homenagem a todos os funcionários da PUC.

- Procede-se à entrega de flores.
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - O bom-senso

recomenda muita brevidade neste final. Em nome do Presidente Mauri
Torres, agradeço, mais uma vez, a presença de todos. Agradeço
muito todas as palavras ditas e essa retrospectiva da nossa profissão
e da Escola de Serviço Social. Sugerirei que a Assembléia produza
uma edição e um DVD, que servirão como um bom material para as
escolas e para quem não pôde estar aqui. Além da homenagem muito
importante e de todas as falas, acho que esse conteúdo revela a
qualidade da nossa profissão e da nossa escola.

Agradeço aos Profs. Eustáquio, Vara e Ruth. A Universidade
Católica e a Escola de Serviço Social são um importante exemplo de
como podemos aliar o conhecimento a essa dimensão social que
inspira nossa Universidade. Para avançarmos, o papel ativo dos
estudantes é fundamental. A universidade é uma conquista construída
por todos nós no cotidiano, daí a importância de toda a comunidade
acadêmica apropriar-se de seus destinos.

Agradeço ao Cress, por meio da Rosângela, essa condução e essa
parceria com a Assembléia Legislativa. Agradeço à Abepess essa
preocupação. E fundamental a democratização do acesso à
universidade e a descentralização da formação. Temos boas escolas
em Minas Gerais. E muito importante o trabalho contínuo de
acompanhamento para aumentarmos o número de profissionais
formados, sem perdermos a dimensão da qualidade.

Nesse final fica o exemplo da história construída por todos nós.
Agradeço à Ana e à Darquilane, do gabinete. Agradeço aos servidores
desta Casa, que nos ajudaram nesta homenagem. Para nós, ex-
alunos, o dia de hoje teve uma dimensão afetiva muito grande. Como
disse o Prof. Eustáquio, cada um de nós, onde está, traz consigo a
formação que tivemos no período que passamos na PUC e que foi
aperfeiçoada e aprimorada pelos destinos e desígnios da vida.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados e as
Deputadas para a reunião extraordinária de amanhã, dia 30, 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 30/5/2006). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 242 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA EM 30/5/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): j? Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução n 9s 3.128,
3.130, 3.131 e 3.132/2006 e dos Projetos de Lei n 2s 1.91712004,
2.259, 2.582 e 2.813/2005; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento n 2 6.607/2006; aprovação - Questão de ordem;
chamada para verificação de quórum; existência de quórum para
discussão - 2? Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro

Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h11 mm, 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-
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1 1 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução ns 3.128/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação & 008/2006, concedido
à Empresa Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda.;
3.130/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 9 010/2006, concedido à Empresa
Dagranja Agroindustrial Ltda.; 3.13112006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n Q 011/2006, concedido à Empresa Frigorífico Mataboi S.A.; e
3.132/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 012/2006, concedido à Empresa
Frigorífico Industrial Vale do Piranga (A promulgação.); e dos Projetos
de Lei n9s 1.917/2004, da Deputada Ana Maria Resende, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da realização periódica de assepsia nos
tanques de areia utilizados pelos clubes, parques e estabelecimentos
de ensino públicos e particulares nas atividades esportivas ou de
recreação no Estado; 2.259/2005, do Deputado Jayro [essa, que
dispõe sobre a criação do Dia Estadual do Motociclista; 2.582/2005,
do Deputado Sebastião Helvécio, que institui o Dia de
Conscientização da Carga Tributária; e 2.813/2005, do Deputado
Antônio Andrade, que institui a Comenda Gerardus Sanders (A
sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n 2 6.607/2006, da Comissão

Especial dos Resíduos Sólidos, que solicita ao Presidente da
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Fundação Estadual do Meio Ambiente o envio a esta Casa de cópia
do processo de licenciamento ambiental do Aterro Sanitário de Belo
Horizonte, do Parque Francisco Lins do Rego, construído com
resíduos sólidos sobre a Lagoa da Pampulha, e do Aterro Sanitário
construído no Município de Sabará, com suas respectivas licenças
ambientais em vigência. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, tendo em vista que a

votação da matéria deverá ser pelo processo secreto, solicito que seja
feita a chamada para verificação de quórum.

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados, número
insuficiente para votação, mas suficiente para a discussão da matéria
constante na pauta.

2 Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 2 Fase, com a
discussão das matérias constantes na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta.

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

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 31, às 9 e
às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, com a ordem do dia
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ATA DA 92 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15! LEGISLATURA, EM 16/512006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa, Jô Moraes e Vanessa Lucas (substituindo esta ao
Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do BPSP) e o
Deputado Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n 2s 2.805/2005, 2.979 e 3.012/2006, no lturno; 2.743, 2.802, 2.806/2005, 2.962, 2.964, 3.016, 3.022, 3.045,
3.049, 3.051, 3.058, 3.062, 3.069, 3.158, 3.161, 3.162, 3.164, 3.173,
3.180, 3.184, 3.185, 3.186, 3.196, 3.202, 3.208/2006, em tuno único
(Deputada Jô Moraes); 3.023, 3.029, 3.033, 3.036, 3.038, 3.221,
3.232/2006, em turno único (Deputado Irani Garbosa); 2.838/2005,
2.986, 3.009, 3.064, 3.070, 3.075, 3.078, 3.082, 3.095, 3.096, 3.098,
3.110, 3.112, 3.113, 3.120, 3.144, 3.153, 3.156, 3.209, 3.210,
3.220/2006, em turno único (Deputada Elisa Costa). Passa-se à P
Fase da 2 2 Pane (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 12 turno, dos Projetos de Lei n2s
2.005/2004 na forma do Substitutivo n 2 1 que apresenta e pelarejeição das Emendas n 2s 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Gustavo Valadares); e 2.934/2006 na forma
do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça. (relatora:
Deputada Jô Moraes). Passa-se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
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n 2s 2.742/2005; 2.990 e 3.09412006 (relatora: Deputada Jô Moraes);
2.967, 2.968, 2.970, 2.978/2006 (relator: Deputado Irani Barbosa), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 9s 6.471, 6.530,
6.532, 6.555 e 6.556/2006. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 2.845, 2.846, 2.848, 2.853/2005; 2.940, 2.941,
2.946, 2.956, 2.959, 2.965, 2.977 e 3.001/2006. Passa-se à 3 Fase
da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Jô Moraes em que solicita seja realizada
audiência pública para se debater o Projeto de Lei & 959/2003.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Fusa Costa, Presidente - Jô Moraes - Gustavo Valadares.

ATA DA 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 23/5/2006
As lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes, e informa que a reunião se
destina a debater a questão dos depósitos de veículos apreendidos
pelo Estado, a possibilidade de realização de leilões desses veículos e
a destinação dos recursos arrecadados nesses leilões. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Nelson Henrique Queiroz Garofolo, Corregedor-Geral de Polícia Civil,
publicado no "Diário do Legislativo", em 181512006, e da direção da
Logiguarda Ltda., informando sobre a impossibilidade de comparecer
à reunião, e o "Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais",
elaborado pela Secretaria de Estado de Defesa Social e pela
Fundação João Pinheiro. Registra-se a chegada dos Deputados
Antônio Júlio e Zé Maia, que passa a conduzir os trabalhos. A

rAC



Presidência interrompe a V Pane da reunião para ouvir os Srs. 
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Delegado Carlos Alberto Costa e Silva, Coordenador de
Administração de Trânsito, representando Eduardo Bette, Chefe do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG -; José Pala
Filho, proprietário da Auto Socorro Princesa; Marcelo Vaze,
representante da Auto Socorro Pala; Mauro Costa Santos,
representante da Auto Socorro Camilo; José Márcio dos Santos,
representante da Auto Socorro Santos, e da Sra. Débora Vaze,
Proprietária da Auto Socorro Varginha, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados
Sargento Rodrigues e Antônio Júlio, autores do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 22 Fase da 2? Pane (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n Q 3.157/2006 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n2s 6.563, 6.568, 6.572, 6.573, 6.581,
6.582, 6.605 e 6.599/2006 na forma do Substitutivo n O 1 apresentado
pelo Deputado Sargento Rodrigues, em que pede seja consignada
nos anais da Casa manifestação de aplauso aos bombeiros militares
que atuaram no resgate da menina Júlia, cujos pais faleceram em
acidente na BR-381, encaminhando-se ofício ao Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para que faça constar
nas pastas funcionais dos citados bombeiros a referida manifestação.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n 9 2.930/2006. Passa-se à 3? Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em
que pede a realização de reunião de audiência pública em Alfenas
para se debater a questão da segurança pública dos proprietários
rurais do Sul de Minas; Célio Moreira em que pede a realização de

rÀ



83
reunião de audiência pública para se discutirem as medidas que o
Governo do Estado tem adotado para garantir a segurança dos
cidadãos e evitar que os fatos ocorridos em São Paulo recentemente
ocorram em Minas Gerais; Jésus Lima em que pede a realização de
reunião de audiência pública em Pompéu para se discutir a falta de
segurança no Município; Sargento Rodrigues e Weliton Prado em que
pedem seja enviado pedido de informações ao Detran-MG,
solicitando: cópia dos contratos firmados entre esse órgão e a
empresa Logiguarda nos últimos três anos; os valores referentes à
diária nos depósitos de veículos para motos, veículos quatro rodas,
caminhões e ônibus, e o valor cobrado para a remoção de veículos; e
Weliton Prado, Sargento Rodrigues e Antônio Júlio em que solicitam
seja encaminhado ofício ao Detran-MG e à Secretaria de Estado da
Fazenda solicitando providências para a realização, em caráter de
urgência, de leilão dos veículos apreendidos no Município de
Tupaciguara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Jô Moraes - Sargento Rodri9ues.

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL
DO PROTOCOLO DE OU lOTO NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/5/2006
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,
inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, o tema "Mudanças Climáticas e o
MDL'. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Mauro Meirelles, representante da Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima, Neílton da Silva, representante do Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e José Alfredo Padovani,
coordenador do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e
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A Presidência tece as considerações iniciais e, logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se
a presença dos representantes de diversas entidades, que foram
convidados para acompanhar permanentemente os trabalhos desta
Comissão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão entre os
participantes, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se, neste
momento, a presença da Deputada Maria Olivia (em substituição ao
Deputado Irani Garbosa, por indicação da Liderança do PSDB).
Passa-se à 3 4 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 Ronaldo e Laudelino Augusto, em que nomeiam os
convidados como expositores das reuniões que serão realizadas nos
dias 30 de maio e 6 de junho e em que solicitam seja realizada
audiência pública no Auditório do Instituto de Geo-Ciências - IGC - da
Universidade Federal de Minas Gerais com o objetivo de conhecer e
debater o tema "MDL em cogeração de energia elétrica e o potencial
de Minas Gerais". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente.	 -

ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 23/5/2006
As 15h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olívia e Maria Tereza Lara e o Deputado Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, 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 o tema
"Tratamento à pessoa com transtorno mental, deficiência mental ou
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autismo" e o subtema "Diferenciação entre transtorno mental,
deficiência mental e autismo - tratamento adequado e formas de
inclusão". A Presidência interrompe a 12 Parte da reunião para ouvir o
Sr. Gean Cario Mário Capeline, médico psiquiatra; e as Sras. Estela
Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos
de Pessoas Especiais - Apape -, e Gilda Maria e Silva, Vice-
Presidente da Associação de Pais e Amigos de Portadores de
Necessidades Especiais, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Tereza Lara.
ATA DA 13 ? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19
LEGISLATURA, EM 24/5/2006

Às 91h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Doutor Ronaldo e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Irani Barbosa e o Deputado Paulo
Cesar, por indicação da Liderança do BPSP), respectivamente,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Já Moraes e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo
Piau e Biel Rocha. 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 debater, em audiência pública, a
situação de cinco cidadãos ubanos encarcerados nos Estados Unidos
desde 1998 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios de Ana Saraiva, Gerente de Programas Especiais da
Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana - SMARU -,
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10/5/2006; Maria do Carmo, moradora do Condomínio Residencial
Aguas Claras, no Bairro Vila Pinho, nesta Capital, solicitando à
Comissão sejam tomadas as providências quanto às humilhações
sofridas por parte de policiais militares e da Urbel contra moradores
deste conjunto; José Luiz Barbosa, Sargento PM, Coordenador da
CCDH/Aspra-PMBM, encaminhando à Comissão cópia de petição em
nome de Janine Gonçalves Faria, Tenente Feminina da 1 Cia BM Ind.
do Município de Governador Valadares, em que figura como vítima de
descumprimento de ordem judicial em decisão do Poder Judiciário,
determinando ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar o
retorno para a sua unidade de origem; Márcio Ferreira, de Januária,
militar licenciado e portador do vírus HIV, solicitando à Comissão
providências cabíveis com relação a promoção por antigüidade que
deveria ter tido ao posto de Capitão, em dezembro de 2005, e ao
recolhimento de seus documentos, quando foi descoberto que era
portador do HIV; Márcio Nogueira, de Contagem, solicitando
informações à Comissão sobre as providências tomadas com relação
a agressão sofrida e ao assassinato de seu pai; "Anuário de
Informações Criminais de Minas Gerais", encaminhado à Comissão
pelo Governo de Minas; ofícios de Jésus Trindade Barreto Júnior,
Chefe de Gabinete do Delegado-Geral de Polícia; Francisco
Gonçalves, Deputado Federal, publicados no "Diário do Legislativo" de
111512006; ofícios da Administradora Metrópole; de Carlos André
Mariani Bittencourt, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de
Justiça; e Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,
publicados no "Diário do Legislativo" de 18/5/2006. A Presidência
interrompe a 1a Parte da reunião, para ouvir os Srs. José Rodrigues
da Silva, Diretor da Associação Cultural José Marli; Gilse Maria
Westin Cosenza, Coordenadora Geral do Cebrapaz de Minas Gerais;
Pedro Nunez Mosquera, Embaixador de Cuba no Brasil; e Maria
Dolores Ortiz, Assessora do Ministério de Educação de Cuba, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Biel Rocha, 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
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taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2? Fase da 2 9 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 2 6.586/2006. Passa-se à 3? 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 Durval Angelo(6)
em que solicita a veiculação de campanha de divulgação do Escritório
de Direitos Humanos pela TV Assembléia, com vistas a informar a
população do Estado dos serviços prestados por esse programa,
coordenado pela Subsecretaria de Estado de Direitos e pela
Defensoria Pública do Estado; a realização de duas audiências
públicas para se obterem esclarecimentos acerca da possível
exclusão do Gabo Luiz Carlos Cândido de Oliveira, "Cabo Cadeado",
da Polícia Militar, em razão de sua participação, no ano de 2004, de
um movimento dos órgãos de segurança pública pela posição
contrária ao acordo que estava sendo firmado nesta Casa em relação
ao aumento salarial da categoria; para se debaterem sobre questões
carcerárias e os direitos humanos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte; solicitando reunião para se obterem esclarecimentos sobre
violações ao direito de moradia ocorridas nesta Capital; solicitando
visita da Comissão ao Centro Socioeducativo Dom Luís Amigó Ferré,
localizado em Ribeirão das Neves; solicitando seja formulada
manifestação de protesto da Comissão contra a manutenção da prisão
ilegal dos cinco cidadãos cubanos nos cárceres dos Estados Unidos
da América e que essa manifestação seja encaminhada ao Governo
dos Estados Unidos da América, ao Departamento de Justiça do
Governo desse país, ao Alto Comissariado das Nações Unidas, à
Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e
à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos; Sargento Rodrigues solicitando sejam
convocados policiais militares e seja convidado o Sr. Rodrigo Filgueira
de Oliveira, Promotor de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos e Apoio Comunitário - CAO - OH,
para elucidarem a denúncia encaminhada pela Associação dos
Praças do Nordeste Mineiro - APNM - contra o Ten.-Cel. Sandro Lúcio
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que solicita ao Comandante-Geral da Polícia Militar, à Corregedoria da
Polícia Militar e à Promotoria de Direitos Humanos pedido de
providência referente a denúncia do Soldado Luiz Sérgio Silveira,
apresentada na 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, 30 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Sargento Rodrigues : Roberto Ramos.

ATA DA 12 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM

24/5/2006
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Doutor Ronaldo e Fahim Sawan, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan , dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra.
Andrea Faria de Magalhães, Diretora de Programa da Gerência de
Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde, publicado no "Diário do
Legislativo" de 20/5/2006. Passa-se à 1 0 Fase da 22 Parte Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 9 turno, do Projeto de Lei n 2 1.916/2004, na forma dovencido no l Q turno (relator: Deputado Doutor Ronaldo); e pela
aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.998/2006 na forma doSubstitutivo n 9 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Fahim Sawan, em virtude de
resdistribuição). Passa-se à 21 Fase da 22 Parte Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
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n 9s 1.903/2004 com a Emenda n 9 1 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo); 2.013/2004 (relator: Deputado Adalclever Lopes);
3.03212006 (relator: Deputado Fahim Sawan); 3.089/2006 com a
Emenda n2 1, (relator: Deputado Doutor Ronaldo); 3.111/2006 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo); 3.119/2006 (relator: Deputado Fahim
Sawan). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos ns 6.490; 6.496; 6.519; 6.520; 6.529; 6.533; 6.553
e 6.560/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 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 George Hilton em que
solicita seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde,
solicitando informações quanto ao recurso do Estado a ser investido
na implantação do Cetebio-MG, bem como quanto aos recursos a
serem repassados pela União para o mesmo fim; Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita audiência pública da Comissão, para se discutir a
adição de soro de leite em preparações alimentares no combate à
desnutrição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Fahim Sawan - Ricardo Duarte.

ATA DA 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 9h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor
Ronaldo (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Antônio Genaro e Sargento Rodrigues, por indicação da
Liderança do BPSP), Edson Rezende (substituindo o Deputado
Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCd013) e
José Henrique (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião



anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 90
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 14 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2
turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 61/2005, na forma dovencido no 1 2 turno, com as Emendas ns 1 e 2 apresentadas (relator:
Deputado Fabim Sawan). O Projeto de Lei Complementar n g 71/2005
é retirado da pauta, uma vez que o seu relator, Deputado Antônio
Júlio, encontra-se ausente. Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando seja formulado apelo ao
Exmo. Sr. Governador do Estado com vistas à reavaliação da
composição das tabelas remuneratórias dos Defensores Públicos e
dos Procuradores do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Ricardo Duarte - Gustavo

Valadares.
ATA DA 12? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15? LEGISLATURA, EM 30/5/2006

Às 1 Sh3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Sargento Rodrigues (substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do BPSP),
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 obter esclarecimentos,
em audidência pública, acerca da possível exclusão do Cabo Luiz
Carlos Cândido de Oliveira, Cabo Cadeado", da Polícia Militar, em
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razão de sua participação no ano de 2004 de um movimento dos
órgãos de segurança pública pela posição contrária ao acordo que
estava sendo firmado nesta Casa em relação ao aumento salarial da
categoria. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir o
Cabo Luiz Carlos Cândido de Oliveira; os Srs. Caio Vilaça,
representando o Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-
Seção Minas Gerais; José Luiz Barbosa, Presidente da Associação
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -;
do Major Zoé Ferreira Santos, Presidente da Associação dos Oficiais
da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; dos
Srs. João de Carvalho Lessa, Cabo do Quadro Policial da Reserva da
PMMG; José David Nasser Neto, Assessor Jurídico; José Igídio do
Carmo, Chefe de Gabinete da Vereadora Sílvia Helena da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; do Cabo PM Marcos Augusto Barbosa
Magalhães; do Cabo PM Eliomar Coutinho; do Soldado PM Aguinaldo
Cassemiro da Cruz, e das Sras. Maria da Conceição de Nazaré;
Jiselda Mara de Oliveira Campos, Ceneza Santos Silva Cândido de
Oliveira, advogada, 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 nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3 0 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 Durval Angelo e Sargento
Rodrigues em que solicitam seja realizada visita da Comissão, com a
participação de representantes da Aspra e da Associação dos Oficiais
da Polícia Militar, ao Comandante-Geral da PMMG, a fim de tratarem
de assuntos referentes à proposta de entendimento para o reajuste
dos profissionais de segurança pública ocorrida em julho de 2004;
Durval Angelo em que solicita à Corregedoria da Polícia Civil pedido
de providência com relação à denúncia do Soldado PM Aguinaldo
Cassemiro da Cruz, que alega ter sido abordado por policiais civis de
Sete Lagoas, que teriam cometido abuso de autoridade nessa
abordagem, o Inspetor Geraldo Afonso e o Detetive Vanderson, e seja



anexada a essa correspondência cópia das notas taquigráficas 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, 31 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

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

3.009/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

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

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

Fundamentação
A instituição em causa tem por objetivo a promoção do

desenvolvimento das crianças e dos jovens residentes na periferia da
cidade de Jequitinhonha.

Prioriza as crianças abaixo dos cinco anos, pois oferece-lhes
alimentação completa diariamente. Faz visitas às casas, no intuito de
que as próprias famílias participem desse processo. Promove
assistência médica, odontológica e social, além de atividades voltadas
ao esporte, à cultura e ao lazer.

Firma parcerias com o poder público e com a iniciativa privada para
melhor desempenhar seu compromisso, que é ampliado pela
realização de campanhas de proteção ao meio ambiente, capacitação
profissional de adolescentes e criação de creches.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
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3.009/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.016/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores de
Material Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com sede nesse
Município.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidades a organização e a

integração dos profissionais que fazem a coleta de papel, papelão e
outros materiais recicláveis. Defende seus direitos e busca promover a
inclusão social, a formação e o aprimoramento profissional, a melhoria
das condições de vida e trabalho.

Atua em parceria com o poder público para adequar e atualizar o
manejo, a reciclagem e o reaproveitamento dos restos sólidos,
propiciando uma efetiva contribuição para a proteção do meio
ambiente. Ampara não só seus associados, mas também as suas
famílias.

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

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

3.016/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
.Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.058/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n g 3.058/2006

visa a declarar de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária
de Pirapora - Accomp -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida Associação tem caráter beneficente, cultural, assistencial

e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a
comunidade.

Dessa forma, realiza programas sociais voltados para o segmento
mais carente; desenvolve atividades nas áreas da cultura, do esporte
e da educação; institui cursos de formação profissional. Estabelece
contratos e parcerias com emissoras de radiodifusão com o propósito
de divulgar seus programas assistenciais; incentiva a solidariedade e
a integração entre seus associados e a comunidade.

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

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

n Q 3.058/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI M
3.110/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Centro de Integração Especial -
Crie -, com sede no Município de Extrema.

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

Fundamentação
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O Centro de Integração Especial - Crie -, fundado em Extrema,
tem caráter educacional e assistencial e se propõe a promover a
melhoria da condição de vida de pessoas portadoras de necessidades
especiais. Em vista disso, estabelece parcerias com o poder público e
a iniciativa privada, visando à elaboração de políticas que garantam
seus direitos e prerrogativas para que seja consolidado seu lugar e
papel na sociedade. Atuando também na defesa dos interesses
jurídicos dos indivíduos sob sua orientação, ele contribui para a
harmonia e a humanização da coletividade.

Estudos, estatísticas e pesquisas relativas à condição dessas
pessoas especiais são objeto de divulgação, o que concorre para o
advento de novos conhecimentos e tecnologias, para formação e
treinamento de profissionais que lidam com elas regularmente.

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

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

3.110/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.144/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n 2 3.144/2006
visa a declarar de utilidade pública a Companhia de Missão Social
Gideões de Cristo, com sede no Município de Montes Claros.

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

Fundamentação
A Companhia de Missão Social Gideões de Cristo, em

funcionamento desde 2002, tem por finalidade precípua promover a
melhoria da qualidade de vida da população do Município de Montes
Claros.



Para alcançar suas metas, promove ações nas áreas da saúde, da 96
educação e da cultura; reivindica serviços de utilidade pública
necessários ao melhoramento geral da infra-estrutura do Bairro
Augusta Mota, onde tem a sua sede; mantém centros de recuperação
de dependentes químicos; presta assistência social aos idosos; por
meio de campanhas de esclarecimento, busca combater o êxodo
rural.

Visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas, firma convênios com
instituições públicas e privadas, podendo receber doações, legados e
subvenções.

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

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

n2 3.144/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.153/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Irmão Sol,
Irmã Lua - Abisil -, com sede no Município de ltaipé.

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

Fundamentação
A instituição em causa, de caráter filantrópico e assistencial, tem por

finalidade a promoção da família, priorizando a primeira infância e as
gestantes. Cuida de crianças até seis anos, em regime de semi-
internato, período em que providencia alimentação, higiene, saúde e
segurança para seus assistidos.

Elege, dessa forma, a educação infantil como pilar do
desenvolvimento do ser humano nos aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, preparando os futuros cidadãos para ocupar seu
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papel na comunidade.
Combate a fome e a pobreza distribuindo alimento e roupas e

auxiliando de forma gratuita na manutenção da saúde de pessoas de
todas as faixas etárias; promove cursos profissionalizantes, em
especial voltados para a agropecuária e serviços.

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

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

3.153/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.154/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei &
3.15412006 visa declarar de utilidade pública o Centro de
Recuperação e Reintegração de Vidas à Sociedade - Projeto
Esperança, com sede no Município de Guarani.

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

Fundamentação
A referida entidade, em funcionamento desde 1997, tem por objetivo

recuperar e reintegrar na sociedade dependentes químicos e
alcoólatras, bem como oferecer ajuda às famílias afetadas pelo
problema.

No cumprimento de seu propósito, conscientiza seus assistidos
sobre os danos que as substâncias alucinógenas e o álcool podem
causar, além de oferecer-lhes apoio moral e espiritual.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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Q 3.15412006 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.161/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
3.161/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação da
Pastoral da Moradia Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município
de Cruzília.

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

Fundamentação
A Associação da Pastoral da Moradia Santo Antônio, em

funcionamento desde 2002, possui como objetivo primordial a
construção de casas para a população carente do Município de
Cruzília.

Na consecução de suas metas, promove campanhas para
arrecadação de recursos financeiros e de material de construção;
organiza mutirões e conscientiza os beneficiados sobre a necessidade
de participarem da construção de sua própria moradia; celebra
convênios com órgãos públicos e privados com o objetivo de ampliar
os seus projetos habitacionais.

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

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

n2 3.161/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.173/2006
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei &
3.173/2006 visa a declarar de utilidade pública o Instituto Estadual
Santo Dias - IESD -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Instituto Estadual Santo Dias, fundado em 2002, possui por

objetivo	prestar	assessoria	técnico-administrativa,	cultural,
educacional e de ação social à Pastoral Operária.

No cumprimento do seu propósito, promove encontros, seminários e
debates; oferece atividades de qualificação para os trabalhadores
desempregados; presta aos interessados informações sobre
cooperativismo e associativismo; firma convênios com instituições
públicas e privadas na tentativa de implementar projetos de interesse
da comunidade.

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

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

ri2 3.173/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.191/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na
Prevenção e Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com
sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
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termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A entidade em causa, de caráter beneficente, protege famílias
carentes de serviços de saúde e em situação de insegurança social e
treina voluntários para disseminar conhecimentos e instruções úteis
de prevenção e combate ao câncer.

Encaminha seus assistidos a médicos locais e a hospitais
especializados, providenciando para eles os exames laboratoriais
necessários ao tratamento.

Promove diferentes eventos com o fito de angariar recursos para dar
suporte às pessoas necessitadas de tratamento do câncer
oferecendo-lhes passagens, estadias e remédios.

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

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

3.191/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.202/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n2
3.202/2006 visa declarar de utilidade pública a Conferência de Nossa
Senhora da Graça de Capelinha, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1902, possui como finalidade

principal promover a união dos habitantes do Município de Capelinha
e coordenar ações que objetivem o seu bem-estar.

Entre suas iniciativas, podemos destacar a proteção da saúde da
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família, a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho,
a habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, o
combate à fome e à pobreza, a promoção da educação, da cultura, do
esporte e do lazer e a preservação do meio ambiente.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e privados.

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

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

n Q 3.202/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jã Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.20712006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Feminina de Recuperação
de Lagoa da Prata - Asfer -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

Fundamentação
A instituição em causa, de caráter assistencial, tem como objetivo

maior a recuperação, a integração e a reinserção na sociedade de
pessoas com dependência química, particularmente as do sexo
feminino.

Promove intercâmbio entre pessoas, organizações públicas e
privadas no intuito de trocar conhecimentos, técnicas e avanços
científicos que possam contribuir de alguma forma para resgatar a
mulher dependente das substâncias tóxicas.

Presta serviços de assistência a entidades religiosas, civis e
classistas, assim como a fundações e outras organizações que lidam
com o problema. Para ampliar o seu trabalho, congrega esforços para
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Por sua atuação, a referida entidade merece o título declaratório de
utilidade pública.

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

3.207/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.218/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Cultural Banda Face de
Deus, com sede no Município de Passa-Tempo.

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

Fundamentação
A instituição em causa tem como objetivo a realização de eventos

relativos à cultura, priorizando as artes, como a música, o teatro e a
dança.

Promove cursos, oficinas e ensaios voltados para o aprimoramento
dos profissionais que têm a oportunidade de se apresentarem em
diversos eventos na região; mantém espaço especial para os
portadores de necessidades especiais na dramaturgia, música e
dança.

Presta serviços de assistência social, amparando crianças,
adolescentes e idosos carentes; leva sua arte a escolas, a creches e a
outras organizações, principalmente nos momentos de comemoração
cívica.

Completa seu projeto de compromisso social com engajamento na
luta contra a fome, a pobreza, a violência e as drogas.

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

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

3.218/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.27412006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Passos, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Cristã de Contagem - ABCC -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 2 da Lei ng 12.972, de 1998, alterado pela Lei flQ 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 28, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e, no art. 32, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a entidade congênere que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.274/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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N2 3.29012006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.

Publicado em 13/5/2006, foi aberto, na Comissão, o prazo
regimental de dez dias para apresentação de emendas, para
cumprimento do disposto no art. 217 do Regimento Interno. Nesse
período, não houve apresentação de emendas.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em conformidade com o art. 218, § 2, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao exercício de 2005,
sendo fruto da deliberação desta Comissão por ocasião da apreciação
do Ofício n 9 41/2006, que encaminhou as contas à Assembléia
Legislativa.

O Tribunal de Contas desenvolveu em 2005 sete atividades
programadas, realizou 640 auditorias e inspeções em órgãos e
entidades das administrações direta e indireta, estadual e municipal.
Foram autuados 12.894 novos processos e apreciados 25.118
processos relativos a matéria de controle externo pelo Tribunal Pleno
e Câmaras, e, ainda, foram examinados, pelas Diretorias Técnicas,
32.817 processos.

O montante dos créditos autorizados é da ordem de
R$203.715.049,00, tendo sido executados R$202.277.225,75, o que
corresponde a 99,29%.

Segundo a execução orçamentária da despesa, R$176.047.239,14
foram despendidos com pessoal, R$25.620.083,99 com outras
despesas de custeio e R$609.902,62 com investimentos.

A metodologia de cálculo das despesas com pessoal é a mesma
utilizada nos exercícios passados, em que são excluídas as despesas
com inativos do cômputo das despesas com pessoal para fins de
verificação dos limites estipulados pelos arts. 19 e 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Segundo a Lei Complementar Federal n
101, de 4/5/2000, e a Portaria n 2 586 da Secretaria do Tesouro

rÀ



105
Nacional, de 29/8/2005, a definição de despesas com pessoal
inclui todas as parcelas remuneratôrias com pessoal ativo, inativo e
pensionistas. O Tribunal desconsidera os gastos com pensões e
aposentadorias, com base em sua Instrução n 9 5, de 2001.

Sendo assim, as despesas com pessoal da ordem de
R$110.815.027,30 significam 0,5668% da Receita Corrente Líquida,
abaixo do limite prudencial de R$143.530.732,13, que, segundo o art.
22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, representam o percentual de
0,7342. Se considerarmos os gastos com pessoal inativo e
pensionistas, temos o valor de R$ 146.494.938,22, que é maior do
que o referido limite prudencial, mas que não ultrapassa o limite
máximo de 0,7728% da Receita Corrente Líquida, que é da ordem de
R$ 151.084.981,19, em conformidade com o art. 20 da referida lei
complementar federal.

Dessa forma, ratificamos a decisão desta Comissão por ocasião da
análise do Ofício n 2 4112006, que opinou pela aprovação das contas
do Tribunal de Contas do Estado relativas ao exercício de 2005, uma
vez que os recursos financeiros postos à disposição do Tribunal foram
devidamente registrados, que os saldos bancários conciliados refletem
a posição do balancete de encerramento e que os demonstrativos
enviados retratam a execução orçamentária.

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

Projeto de Resolução n 2 3.290/2006.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Elisa Costa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.979/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em análise
dispõe sobre a alteração do art. 52 da Lei n 2 14.364, de 19/7/2002, que
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/2/2006, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que, após pedido de
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Desenvolvimento
-, concluiu por sua

diligência enviado ao Presidente do Instituto de
do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene
julididdade,constitucionalicjade e legalidade.

vem agora o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, XIV, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 2.979/2006 altera a redação do art. 52 da Lei n2

14.364, de 19/7/2002, com o objetivo de expandir para todos os
Municípios da área de abrangência do ldene a prerrogativa de
recepção de recursos destinados ao Projeto de Combate à Pobreza
Rural, incluindo-se, para tanto, os Municípios que integram a Bacia do
Rio São Mateus e aqueles pertencentes à Microrregião de Curvelo.
Com a modificação proposta, 188 Municípios passam a ser elegíveis
para investimentos do PCPR.

Em sua justificação, o autor da proposição em análise alega ser a
modificação necessária para adequar a norma à área sob jurisdição
do Idene, promovendo, dessa forma, maior justiça na aplicação dos
recursos e transparência nos critérios adotados para tal.

O PCPR enquadra-se entre os esforços governamentais que visam
à redução da pobreza e à minimização de seus impactos negativos
sobre a qualidade de vida das pessoas nessa situação. Coordenado
pela articulação da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan -
com o Idene, com recursos do Bird e contrapartida tanto do Tesouro
Estadual como das comunidades beneficiadas, o PCPR visa ao apoio
a investimentos comunitários, não reembolsáveis, de natureza
produtiva - como casas de farinha, mecanização agrícola, unidades de
beneficiamento, oficinas de confecção, implantação de projetos de
piscicultura, apicultura e ovinocapricultura, entre outros -, social -
como, por exemplo, construção ou reforma de escolas e centros de
saúde, lavanderias comunitárias, centros sociais e creches - e de
infra-estrutura - tais como barragens, poços, cisternas, projetos de
eletrificação rural, recuperação ou construção de estradas e pequenas
pontes e armazéns comunitários.

Ressalte-se que o PCPR foi transformado em Projeto Estruturador
no âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, por
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meio da aprovação de emenda parlamentar ao projeto de lei de
revisão do PPAG para o exercício de 2006 - Projeto de Lei n9
2.68812005 -, adquirindo, com esse novo "status", a natureza de
programa, com gestão unificada e individualizada, além de prioridade
no investimento de recursos.

A ampliação do número de Municípios elegíveis para a atuação do
referido Programa identifica-os com aqueles listados na área de
abrangência do Idene, conforme o disposto no anexo do Decreto n2
43.514, de 11/8/2003, que dispõe sobre o regulamento dessa
autarquia. Como o Idene é o órgão responsável pela gestão do PCPR
como Projeto Estruturador, interessa que todos os Municípios que se
encontrem em sua área de abrangência sejam também elegíveis para
fins de investimentos do PCPR, dada a identidade socioeconômica de
toda a região.

Na verdade, apesar de pequenas diferenças internas observadas
nesses Municípios, no que diz respeito a seu desenvolvimento
humano, pode-se afirmar que o comportamento de toda a região é
extremamente semelhante, relativamente à produção e à reprodução
de situações de pobreza, conforme os dados disponíveis no Atlas de
Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pela Fundação João
Pinheiro em parceria com o Programa das , Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD -, e no índice Mineiro de
Responsabilidade Social - IMRS -, também publicado pela Fundação
João Pinheiro.

Se entendermos o conceito de pobreza apenas como insuficiência
de renda, os Municípios da região como um todo apresentam renda
familiar média "per capita" muito reduzida: 148 Municípios, dos 188
que compõem a região sob jurisdição do Idene - 78,72%, portanto -,
apresentavam renda familiar "per capita" inferior a R$75,00, valor esse
utilizado como delimitador da linha de pobreza pelas fontes
anteriormente citadas.

Entendendo-se a insuficiência de renda como necessária, mas não
suficiente para se caracterizar a pobreza, leva-se em conta também a
não-satisfação de necessidades básicas ou a privação de
capacidades das pessoas como geradoras de pobreza. Essa
concepção é ,a que informa o conceito de desenvolvimento humano e,
portanto, o Indice de Desenvolvimento Humano - IDH. Por esse
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índice, o desenvolvimento humano é o resultado positivo da
articulação entre uma vida longa e saudável, criativa e com acesso ao
conhecimento, e o acesso a recursos financeiros suficientes para a
promoção de um padrão de vida digno. Esse índice varia de O a 1,
sendo consideradas de baixo desenvolvimento humano as
comunidades que apresentem um IDH inferior a 0,5; de médio
desenvolvimento humano as que apresentem um 10H entre 0,5 e 0,8;
e, por fim, de alto desenvolvimento humano as que apresentem 10H
superior a 0,8. Na região, não se encontram Municípios com IDH
inferior a 0,5, mas a totalidade dessas comunidades apresenta médio
desenvolvimento humano, sendo que a maioria se encontra nos
limites inferiores dessa medida.

O índice Mineiro de Responsabilidade Social, também um índice
composto, busca medir outros componentes para além do acesso à
renda e aos serviços de saúde e de educação. Nesse índice contam
também, além daqueles componentes, dimensões relativas à moradia
e ao meio ambiente, à segurança pública, ao emprego, à gestão fiscal
dos Municípios, à cultura e ao desporto e lazer. Esse índice também
varia de O a 1, e quanto mais próximo de 1, maior a responsabilidade
social do Município; portanto, maior é o seu empenho no
enfrentamento da pobreza e na promoção da melhoria da qualidade
de vida de seus habitantes. Por esse dados, a região apresenta
baixos indicadores de responsabilidade social, com 52% de seus
Municípios com IMAS inferior a 0,5.

Essa mesma fonte nos oferece dados interessantes sobre o gasto
"per capita" de cada Município nas áreas de promoção da
agropecuária, de desenvolvimento econômico, saúde, trabalho e
assistência social, além daquele relativo ao investimento público em
infra-estrutura e meio ambiente. Os dados do ano de 2004 revelam a
necessidade de se investir na região com projetos que, como o PCPR,
visem ao enfrentamento da pobreza pela via do fomento a atividades
produtivas, sociais e de infra-estrutura (ver mapas anexos).

Na verdade, a região de abrangência do Idene é aquela com os
maiores indicadores de pobreza do Estado e retrata a desigualdade
no desenvolvimento socioeconômico e humano de Minas Gerais: um
corte no sentido noroeste-leste que acaba por espelhar a mesma
situação observada no País como um todo. Por todo o exposto, então,
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opinamos pela aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.979/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.979/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em análise

dispõe sobre a alteração do art. 52 da Lei n2 14.364, de 19/7/2002, que
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Em seguida a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela aprovação da matéria na forma apresentada.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n 2 14.364, de 2002, autoriza o Poder Executivo a contratar

empréstimo, no valor de até US$70.000.000,00 com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira do
Nordeste - PCPR. Os recursos do empréstimo destinam-se ao
financiamento de empreendimentos de pequeno porte, de natureza
social ou produtiva e de infra-estrutura, nos Municípios do Norte de
Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, observados os
critérios técnicos, econômicos, financeiros, de sustentabilidade e de
preservação ambiental a serem estabelecidos conjuntamente pelo
Bird e pelo Estado. Além dos recursos provenientes do empréstimo
com o Bird serão aplicados no projeto até US$23.600.000,00 como
contrapartida do Estado e das comunidades beneficiárias, aportados
em trabalho, materiais ou espécie.

A proposição em tela altera o art. 5 9 da Lei n2 14.364, de 2002, de
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Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene - como beneficiários dos recursos de que trata a referida norma.
A medida proposta, justifica o autor, corrige um erro da regra em vigor,
uma vez que o PCPR foi instituído com o objetivo de atender toda a
área de abrangência do Idene; a legislação atual, no entanto, exclui os
Municípios da mesorregião Central mineira, que pertencem à referida
área, do rol dos Municípios beneficiários.

Com relação ao mérito que cabe a esta Comissão analisar, a
medida proposta não traz impacto para as contas públicas do Estado,
pois a ampliação da área de abrangência da Lei n 14.364, para fins
de aplicação dos recursos destinados ao PCPR, não importará ônus
financeiro adicional para o Estado, mas sim a realocação dos recursos
já contratados.

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

2.979/2006, no 1 9 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Elisa Costa.	 -
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO M

3.155/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e da
Comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, cio o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com o estabelecido nos arts 62, XXXIV, e 247, § 6, da
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Constituição do Estado, o projeto em análise trata de aprovar a
alienação de seis porções de terras devolutas rurais situadas nos
Municípios de Caraí, Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e
Santo Antônio do Retiro, cada uma com área superior a 1 OOha.

E importante esclarecer que os processos de alienação instruídos
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter - MG -,
obedecerão ao disposto no art. 30, § 32, da Lei n 2 11.020, de 1993,
com a redação dada pela Lei n 2 12.416, de 1996, ou seja, as terras
serão alienadas mediante compra preferencial pelos legítimos
posseiros, pelo preço de mercado, os quais, além disso, deverão
cobrir os gastos decorrentes da instrução dos respectivos processos.

Desta forma, evidencia-se que a transferência de domínio dos
imóveis não acarretará repercussão financeira ou orçamentária nos
cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n2 3.15512006 no 12 turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.280/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n 2 3.280/2006
altera a Lei n 2 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar o inciso XXII do § 30 do

art. 12 da Lei n 2 6.763, de 1975. Acrescentado pelo art. l Q da Lei n2
15.956, de 29/1212005, o referido § 30 autoriza o Poder Executivo a
reduzir para até 12% a carga tributária nas operações internas com
diversas mercadorias. Pela alteração proposta, a redação original do
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NBM/SH" (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema
Harmonizado), é substituída por papel cortado tipos A4, ofício 1 e II e
carta".

O objetivo do projeto, segundo o autor, é aperfeiçoar a legislação
tributária e dirimir dúvidas decorrentes da utilização da classificação
da NBM/SH, que se mostrou inadequada. Dada a necessidade de
tornar mais preciso o âmbito de aplicação da norma legal, por meio da
adoção da designação comercial da mercadoria, a modificação
pretendida visa evitar divergências de entendimento e, por
conseqüência, tratamento antflsonômico entre os contribuintes
envolvidos.

Consideramos louvável a intenção da proposição de conferir maior
precisão ao texto legal, garantindo tratamento tributário igualitário a
contribuintes que se encontram em situação equivalente. Com isso,
atende-se a um dos princípios basilares do direito tributário, qual seja,
o princípio da igualdade ou da isonomia, disposto no art. 150, inciso II,
da Constituição da República.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a alteração não acarreta
impacto para os cofres públicos, uma vez que não se trata de
ampliação ou nova concessão de benefício fiscal, mas apenas ajuste
de redação. Os efeitos sobre a arrecadação já haviam sido previstos
quando da concessão do benefício na forma original, estabelecida
pela Lei n g 15.956, de 2005. Tampouco há que ser observado o
disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina
as condições a serem observadas para a concessão ou ampliação de
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

A fim de promover outras modificações necessárias na legislação
tributária, apresentamos substitutivo ao projeto. A primeira mudança
estabelece a possibilidade de estender o benefício previsto no 'caput"
do art. 10 da Lei n 9 10.992, de 29/12/92, a outras hipóteses que não a
definida pelo art. 12 da mesma lei, mediante regime especial
concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda. A outra modificação
reabre, na forma que dispuser o regulamento, o prazo para que o
produtor rural efetive a declaração relativa a semoventes, prevista no
art. 19 da Lei n 2 6.763, de 1975, ficando, assim, dispensado do
pagamento de tributo ou da penalidade decorrente da diferença
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apurada no confronto dessa declaração com a declaração
existente na Secretaria de Estado de Fazenda.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.280/2006, no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n Q 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO N9 1

Altera a Lei n 9 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei n 2 10.992, de
29 de dezembro de 1992, que estabelece tratamento tributário
diferenciado e simplificado para o microprodutor rural e para o
produtor rural de pequeno porte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O inciso XXII do § 30 do art. 12 da Lei n2 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.12-C..)
XXII - papel cortado tipos A4, ofício 1 e II e carta.".
Art. 2 - O art. 12 da Lei & 10.992, de 29 de dezembro de 1992,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - As reduções previstas no "caput" do art. 10 desta lei

somente se aplicam nos casos em que, do leite adquirido no regime
de que trata esta lei, resultem produtos acondicionados em
embalagem própria para consumidor final vendidos pelo próprio
fabricante em operação sujeita à incidência do ICMS, podendo o
benefício ser estendido a outras hipóteses mediante regime especial
concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda.".

Art. 32 O produtor rural que efetivar a declaração prevista no art. 19
da Lei n 2 6.763, de 1975, na forma e no prazo estipulados em
regulamento, ficará dispensado do pagamento de tributo ou
penalidade decorrente da diferença apurada no confronto dessa
declaração com a declaração existente na Secretaria de Estado de
Fazenda.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
exceção do art. 2, cujos efeitos retroagirão a 1 2 de janeiro de 2006.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N

2.021/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei n2

2.021/2004 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Santa Rita do Sapucaí o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno, na forma do Substitutivo & 1, 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.
Atendendo ao disposto no § l Q do art. 189, a redação do vencido faz
parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, na forma do vencido, tem o objetivo de

autorizar a doação, ao Município de Santa Rita do Sapucaí de um
imóvel com área de 11,81ha a ser desmembrada de uma com
23,59ha situada naquele Município.

O referido bem será destinado à ampliação do Distrito Industrial de
Santa Rita do Sapucaí, o que proporcionará o desenvolvimento
econômico local, beneficiando toda a população, especialmente os
jovens, com inegável satisfação do interesse público.

Cabe ressaltar que, em contrapartida, o Município de Santa Rita do
Sapucaí fica obrigado a doar ao Estado uma ou várias áreas urbanas
de valor venal equivalente ao dessa área, para o desenvolvimento e a
ampliação de projetos que visem ao benefício de crianças e
adolescentes, comprometendo-se, para isso, a fazer avaliação prévia
do imóvel de que trata esta proposição e dos que serão por ele
doados ao Estado.

O projeto estabelece também a garantia de reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, findo o termo avençado, não forem
cumpridas a destinação prevista e a condição estabelecida.

A prévia autorização legislativa para a alienação de patrimônio do
Estado é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 daLei Federal n 9 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
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União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A proposição em análise está de acordo com essas exigências
legais, pois atende ao interesse coletivo e não ocasiona aumento de
despesa nas contas públicas.

Embora não exista impedimento à aprovação do projeto, na forma
do vencido, apresentamos a Emenda n2 1, a seguir apresentada, que
aprimora a redação ao "caput" do art. 2, esclarecendo que se trata de
contrapartida à doação a ser feita pelo Município.

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

2.021/2004 no 20 turno, na forma do vencido no 1 9 turno, com a
Emenda n2 1, a seguir apresentada.

Emenda n2 1
Dê-se ao 'caput' do art. 22 a seguinte redação:
"Art. 2 - Em contrapartida à doação a que se refere o art. l, o

Município de Santa Rita do Sapucaí doará ao Estado uma ou várias
áreas urbanas de valor venal equivalente ao da área doada com
autorização desta lei, para o desenvolvimento e a ampliação de
projetos que visem ao benefício de crianças e adolescentes.".

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Ditzon Meio, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

José Henrique.
PROJETO DE LEI N 9 2.021/2004

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

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

Santa Rita do Sapucaí o imóvel com área de 11,81 ha (onze vírgula
oitenta e um hectares), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser
desmembrado de imóvel com área de 23,59ha (vinte e três vírgula
cinqüenta e nove hectares), situado naquele Município, e registrado
sob o n2 2.740, a f Is. 120 do Livro 2-1—, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se à ampliação do Distrito industrial de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2 - Fica o Município de Santa Rita do Sapucaí obrigado a doar
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ao da área doada com autorização desta lei, para o desenvolvimento
e a ampliação de projetos que visem ao benefício de crianças e
adolescentes.

Parágrafo único - Para o cumprimento da obrigação prevista neste
artigo, o Município procederá à avaliação prévia do imóvel de que
trata esta lei e dos que serão por ele doados ao Estado.

Art. 32 - o imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados do
registro da escritura pública de doação, não forem cumpridas a
destinação prevista no parágrafo único do art. 12 e a condição prevista
no art. 2.

Ari. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1 9 da Lei n 9 de de de 2006)
Inicia-se esta descrição no ponto 1 com coordenadas X =

421017.4490 Y = 7537717.9550, que confronta com área da CDI;
deste segue com distância de 490,96m em direção ao ponto 2 com
coordenadas X = 420526.9550 Y = 7537696.4510, que confronta com
área da CDI e Estrada Municipal; deste segue com distância de
259,47m em direção ao ponto 3 com X = 420555.1440 Y =
7537954.2700, que confronta com Estrada Municipal e área
remanescente; deste segue com distância de 215,98m em direção ao
ponto 4 com coordenadas X = 420771.1030 Y = 75379573500, que
confronta com área remanescente; deste segue com distância de
164,42m em direção ao ponto 5 com coordenadas X = 420915.6760
Y = 7538035.6530, que confronta com área remanescente; deste
segue com distância de 15,87m em direção ao ponto 6 com
coordenadas X = 420920.9820 Y = 7538050.6050, que confronta com
área remanescente; deste segue com distância de 346,36m em
direção ao ponto 1 com coordenadas X = 421017.4490 Y =
753771 7.9550, que confronta com área da CDI; local onde se iniciou
esta descrição; perfazendo uma área total de 11,81 ha.
PARECER PARA O2 TURNO DO PROJETO DE LEI N22.413/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
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autorizar o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o imóvel que especifica.

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

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de autorizar a transferência ao

patrimônio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerias -
Cohab-MG - de bem público constituído por um terreno com área de
10.000m 2 , situado na Fazenda Cerradão, no Município de Frutal.

Visando atender ao interesse público, o parágrafo único do art. l do
projeto destina o imóvel a um empreendimento habitacional; e o art. 2
estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se,
decorridos cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, o agente donatário não lhe der a destinação prevista.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, 1, da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitação e contratos da administração
pública; e no § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Reitera-se o parecer exarado por esta mesma Comissão no 1 turno:
a proposição em análise atende aos preceitos que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos; e, tornada lei, não
implicará despesas para o erário, nem acarretará repercussão na lei
orçamentária.

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

2.413/2005, no 2°turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meto, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.541/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Frutal
o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no l Q turno com a Emenda n 9 1 e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Por força de decisão presidencial, embasada no disposto do § 22 do
art. 173 do mesmo Diploma, foram anexados à proposição sob
comento os Projetos de Lei n 2s 2.596/2005 e 2.973/2006, ambos de
autoria do Deputado Zé Maia.

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

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

Executivo a doar ao Município de Frutal terreno com área de 2.500m2,
situado nesse Município, transferido ao patrimônio do Estado por força
de doação daquele ente federativo, em 1961, para construção de
prédio escolar. O instrumento público de doação não contém cláusula
que estabeleça resolução do contrato na hipótese de descumprimento
da finalidade estabelecida.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 9 da proposição estabelece
que o imóvel será destinado à construção de um centro educacional
infantil; e o art. 2Q prevê sua reversão ao patrimônio do Estado, caso
não seja, no prazo de cinco anos, contados da data de escritura
pública de doação, utilizado de acordo com a previsão estabelecida.

Cabe esclarecer que a emenda aprovada tem por fim acrescentar
dado cadastral que compõe o registro do imóvel.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. lida Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n94.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos a afirmação de que a referida alienação, tal como
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estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Por fim, esclarecemos que a anexação dos dois projetos a este que
está sob análise deve-se ao fato de que tratam de doação do mesmo
imóvel.

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

2.541/2005 no 22 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
PROJETO DE LEI N 2 2.541/2005

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

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

Fruta[ o imóvel constituído por um lote de terreno medindo 2.500,00m2
(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua São Paulo,
no Município de Frutal, registrado sob o fl 2 23.709, a lis. 212 do Livro
3-BL, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel se destina à construção de um centro
educacional infantil.

Art. 2 - O imóvel descrito no art. 1 2 reverterá ao patrimônio do
Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizado com finalidade prevista no
parágrafo único do ai. l.

Ai. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.917/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.917/2004, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica
de assepsia nos tanques de areia utilizados pelos clubes, parques e
estabelecimentos de ensino públicos e particulares nas atividades
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esportivas ou de recreação no Estado, 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 ° 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°1.917/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de assepsia nos

tanques de areia utilizados por clubes, parques e estabelecimentos de
ensino públicos e particulares no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os clubes, parques e estabelecimentos de ensino,

particulares e públicos, localizados no Estado, que utilizam tanques de
areia na prática de atividades esportivas ou de recreação ficam
obrigados a realizar periodicamente tratamento e assepsia para
descontaminação da areia e combate a bactérias e vermes.

Art. 2 0 - Constatada em exame parasitológico a contaminação da
areia, o estabelecimento receberá notificação do órgão competente,
devendo isolar o tanque, providenciar a troca da areia no prazo de dez
dias e fazer novo exame, com o objetivo de comprovar as condições
de uso do tanque.

Art. 3°- O exame a que se refere o art. 2° será feito por órgão a ser
indicado no regulamento desta lei.

Art. 4 0 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei n°13.317, de
24 de setembro de 1999.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

2.259/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.259/2005, de autoria do Deputado Jayro
Lessa, que dispõe sobre a criação do Dia Estadual do Motociclista, foi
aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N 0 2.259/2005
Institui o Dia Estadual do Motociclista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica instituído o Dia Estadual do Motociclista, a ser

comemorado, anualmente, no dia 27 de julho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.546/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.546/2005, de autoria da Deputada Maria

Tereza Lara, que declara de utilidade pública o Coral Tangarás de
Santa Isabel, 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 °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° 2.54612005
Declara de utilidade pública o Coral Tangarás de Santa Isabel, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Coral Tangarás de

Santa Isabel, com sede no Município de Betim.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.582/2005
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.58212005, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, que institui o Dia de Conscientização da Carga Tributária, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.582/2005
Institui o Dia de Conscientização sobre a Carga Tributária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia de Conscientização sobre a Carga

Tributária.
Art. 2 0 - A data de celebração do Dia de Conscientização sobre a

Carga Tributária será estabelecida, anualmente, em função do número
de dias de trabalho necessários ao cumprimento do encargo fiscal
sobre a sociedade brasileira, considerando-se a incidência da Carga
Tributária Bruta - CTB - em relação ao Produto Interno Bruto - P18 - no
ano civil imediatamente anterior, conforme dados da Secretaria do
Tesouro Nacional - STN.

Art. 3 0 - No Dia de Conscientização sobre a Carga Tributária será
realizado evento para informar a população sobre a incidência de
tributos federais, estaduais e municipais no seu cotidiano.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.813/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.813/2005, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que institui a Comenda Gerardus Sanders, foi aprovado em
turno único, na forma do Substitutivo 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.

Por um equívoco, o texto aprovado refere-se a uma secretaria
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inexistente (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente) como um dos órgãos responsáveis pela indicação de
representantes para o Conselho administrador da Comenda.
Considerando que a intenção do projeto é a de que haja no Conselho
representantes tanto da área ambiental quanto da área de ciência e
tecnologia do Estado, a Comissão de Redação corrige o erro,
designando os nomes corretos das duas secretarias: Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

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

PROJETO DE LEI N° 2.813/2005
Institui a Comenda Gerardus Sanders.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l° Fica instituída a Comenda Gerardus Sanders, que tem como

finalidade homenagear pessoas e instituições que se tenham
dedicado ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária, do
abastecimento, do saneamento básico e do meio ambiente do cerrado
no Estado.

Art. 2 0 - A Comenda Gerardus Sanders será administrada por um
Conselho, constituído de representantes dos seguintes órgãos e
entidades, indicados por seus titulares e nomeados pelo Governador:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
li - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
III - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
V - Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais;
VI - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;
VII - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais - Faemg;
VIII - Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu;
IX - Associação dos Produtores de Sementes do Estado de Minas

Gerais;
X - Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu - Coopervap;
XI - Prefeitura Municipal de Paracatu.
§ 1 ° - O Conselho elegerá, anualmente, dentre seus membros, um
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Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário Executivo.

§ 2° - O Prefeito Municipal de Paracatu será o Presidente de Honra
do Conselho, sem direito a voto.

§ 3° O Presidente do Conselho representará social e juridicamente
a Comenda.

Art. 3°- Compete ao Conselho da Comenda Gerardus Sanders:
- propor, em caráter sigiloso, a concessão da Comenda e deliberar

sobre ela;
II - zelar pelo prestígio da Comenda e pela fiel execução da lei e do

regulamento a ela pertinentes;
III - avaliar as propostas para a concessão da Comenda que lhe

forem encaminhadas;
IV - propor medidas necessárias ao bom desempenho de suas

funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da Comenda, em razão

de ato incompatível com a sua dignidade;
VI - elaborar seu regimento interno.
§ 1 ° - As deliberações de que tratam os incisos 1 e V do "caput"

deste artigo se darão por maioria dos membros do Conselho.
§ 2 0 - As propostas para a concessão da Comenda devem conter o

nome completo, a qualificação e os dados biográficos do candidato e
a indicação dos serviços por ele prestados.

§ 3 1 - A relação dos agraciados, em número máximo de dez, será
publicada por ato do Governador do Estado.

Ar!. 4°- O Conselho da Comenda Gerardus Sanders se reunirá uma
vez ao ano, por convocação de seu Presidente ou de um terço de
seus membros, nas dependências da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Art. 5°- A Comenda Gerardus Sanders será concedida, anualmente,
em cerimônia a realizar-se durante a Exposição Agropecuária de
Paracatu, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

§ 1 ° - Os agraciados receberão, das mãos do Governador do
Estado, medalha e diploma assinado pelo Governador do Estado, pelo
Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo Vice-Presidente e pelo
Secretário do Conselho, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo
regimento interno.

§ 2° - Fora do calendário da Exposição Agropecuária de Paracatu, a

-4
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Comenda Gerardus Sanders só poderá ser outorgada por motivo
de torça maior e a juízo de seu Conselho.

Art. 6 0 - O Conselho manterá livro de registro, no qual serão
inscritos, em ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a
Comenda, sua identificação e suas realizações

Art. 7 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.Parágrafo único - O decreto regulamentador desta lei definirá as
especificações da medalha e do diploma, bem como as condições e
particularidades de sua concessão.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

2.945/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.945/2006, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e
Escola de Samba Levanta Poeira, com sede no Município de Rio
Pomba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.945/2006
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de

Samba Levanta Poeira, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo e

Escola de Samba Levanta Poeira, com sede no Município de Rio
Pomba.

Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.

rÀ
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.992/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.992/2006, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Academia Dorense de
Letras - ADI- -, com sede no Município de Boa Esperança, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.992/2006
Declara de utilidade pública a Academia Dorense de Letras - ADI-

com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Dorense de

Letras - ADI- -, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.107/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.107/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Inspetor José Martinho Drumond ao
Presídio Regional 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°3.107/2006
Dá denominação ao Presídio Regional de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 ° - Fica denominado Inspetor José Martinho Drumond o

Presídio Regional de Ribeirão das Neves.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24-de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

Locas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.128/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.128/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 8/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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° 3.128/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à Cooperativa

dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 O - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°8/2006 à Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

3.13012006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.130/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 10/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
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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 RESOLUÇÃO N°3.130/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Dagranja Agroindustrial Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 10/2006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

3.13 1/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.131/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 11/2006, nos termos do art. 7° da Lei n°
15292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma do 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 RESOLUÇÃO N°3.131/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Mataboi S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 11/2006 à empresa Frigorífico Mataboi S.A., nos termos
do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

3.132/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.132/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n o 12/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.132/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Industrial Vale do Piranga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 12/2006 à empresa Frigorífico Industrial Vale do
Piranga, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

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

3.175/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.175/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Frutal, 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°3.175/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

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

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

3.176/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.176/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -, com sede
no Município de Santa Vitória, 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°3.176/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -, com sede no Município
de Santa Vitória.

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

Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -,
com sede no Município de Santa Vitória.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

I4
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Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

Lucas.
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/5/2006, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Doutor Ronaldo, notificando o falecimento da Sra.
Marly Marilande Barbosa Caldeira, ocorrido em 23/5/2006, em Sete
Lagoas. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Modesto
de Oliveira Sobrinho, ocorrido em 251512006, em Piumhi. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 409 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 31/5/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia e da Deputada Elisa Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 1? Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 600 a 603/2006
(encaminham os Projetos de Lei n 9s 3.350 a 3.353/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - 2? Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
Complementar ns 82 e 83/2006 - Projetos de Lei flQ5 3.354 a
3.366/2006 - Requerimentos n os 6.631 a 6.644/2006 - Requerimentos
das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente e dos
Deputados João Leite e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado,
Dimas Fabiano (3), Leonardo Moreira e Miguel Martini -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Educação (2), de Direitos Humanos, de Turismo, de Administração
Pública, de Saúde, de Cultura e do Trabalho e do Deputado Dilzon
Meio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo,
Domingos Sávio, Fahim Sawan, André Quintão e Rogério Correia -
Questão de ordem - 22 Parte (Ordem do Dia): 1? Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda á Constituição n
98/2006 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Weliton
Prado, Dalmo Ribeiro Silva e João Leite e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei no

s 48/2003, 1.359 e 1.625/2004, 2.196 e 2.56512005
e dos Projetos de Resolução ns 3.133, 3.134, 3.135 e 3.136/2006;
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Política Agropecuária e de Meio
Ambiente e dos Deputados Leonardo Moreira, Miguel Martini e Dimas
Fabiano (3); aprovação: declaração de voto - Requerimento do
Deputado Miguel Martini; aprovação - Suspensão e reabertura da
reunião - 2? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Doutor Viana e da Deputada Elisa Costa;
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aprovação - Requerimento do Deputado Doutor Viana; aprovação -
Votação, em turno único, dos Projetos de Resolução n 9s 3.137 e
3.13812006: aprovação - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2
2.005/2004; aprovação na forma do vencido em 1 9 turno, com as
Emendas n 9s 1 e 2 - Discussão, em turno único, dos Projetos de
Resolução n9s 3.199, 3.200, 3.201, 3.223, 3.224 e 3.225/2006;
aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n9 2/2003;
apresentação das Emendas n9s 1 a 3; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em 1 2 turno; votação da Emenda n 2 1; aprovação; votação da Emenda
n 2 2; aprovação; votação da Emenda n 2 3; aprovação - Discussão, em
22 turno, do Projeto de Lei n 9 133/2003; aprovação na forma do
vencido em 1 2 turno - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n2
1.04012003: aprovação na forma do vencido em l Q turno - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.738/2004; aprovação - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.13212005; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.63212005; aprovação na forma do vencido em 1 P turno - Discussão,
em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.738/2005; aprovação - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.887/2005; aprovação na forma do
vencido em 1 9 turno - Discussão, em 2 1 turno do Projeto de Lei n2
2.91612006: requerimento do Deputado Domingos Sávio; aprovação
do requerimento - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2
745/2003; aprovação na formado Substitutivo n 2 1 - Discussão, em
turno, do Projeto de Lei n 2 1.667/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n 2 1, com as Emendas n 2s 1 e 2- Discussão, em 1 9 turno,
do Projeto de Lei n2 2.249/2005: aprovação na forma do Substitutivo
n Q 1, com a Emenda n2 1 - Discussão, em F turno, do Projeto de Lei
n 2 2.57412005; aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 12

turno, do Projeto de Lei n 2 2.581/2005; aprovação na forma do
Substitutivo n 2 1 - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.981/2006; aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 1 2 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.16812006; aprovação com as Emendas n 2s 1 e
2 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n9
61/2005; requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação do
requerimento; declaração de voto - Questão de ordem - Requerimento
do Deputado Ricardo Duarte; deferimento; discurso do Deputado
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Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - 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 - Ivair Nogueira - Jésus
Lima - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h8min, a lista

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

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado George Hilton, 2-Secretário 'ad hoc", procede à

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

-
0 Deputado José Milton, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 600/2006

Belo Horizonte, 24 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
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de crédito suplementar no valor de R$101.302.000,00 (cento e um
milhões trezentos e dois mil reais) em favor do Ministério Público
Estadual.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do
Ministério Público Estadual, medida só viável mediante proposta
legislativa, o que ora se observa.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais, proventos de pensionistas e construção e aquisição
de imóveis para instalação de Promotorias de Justiça, e utilizará as
seguintes fontes de recursos:

- R$86.399.495,00 (oitenta e seis milhões trezentos e noventa e
nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais) provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício;

II - R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) provenientes do Convênio
n2 07/2006 - MP, celebrado em 9 de fevereiro de 2006 entre o
Município de Lavras e o Ministério Público Estadual, para a
construção da sede do Ministério Público naquela Comarca;

III - R$12.440,580,00 (doze milhões quatrocentos e quarenta mil
quinhentos e oitenta reais) provenientes do excesso de arrecadação
da receita de Contribuição Patronal para FUNFIP previsto para o
corrente exercício; e

IV - R$2.061.925,00 (dois milhões sessenta e um mil novecentos e
vinte e cinco reais) provenientes de excesso de arrecadação da
receita de Contribuição do Servidor para FUNFIP previsto para o
corrente exercício.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.350/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$101.302.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público Estadual.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público Estadual, no valor de R$101.302.000,00 (cento e um milhões
trezentos e dois mil reais), para atender a:
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decorrentes da Lei n2 16.079, de 26 de abril de 2006, no valor de
R$83.700M00,00 (oitenta e três milhões e setecentos mil reais);

li - despesas de pessoal e encargos sociais decorrentes de ingresso
de novos promotores, no valor de R$15.202.000,00 (quinze milhões
duzentos e dois mil reais);

III - despesas com construção e aquisição de imóveis para
instalação de Promotorias de Justiça, no valor de R$2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 1 0 serão utilizados recursosprovenientes de:
- excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no

valor de R$86.399.495,00 (oitenta e seis milhões trezentos e noventa
e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais);

li - Convênio n 9 07/2006 - MP, celebrado em 09 de fevereiro de
2006 entre o Município de Lavras e o Ministério Público Estadual, para
a construção da sede do Ministério Público Estadual naquela
Comarca, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$12.440.580,00 (doze milhões quatrocentos e quarenta mil
quinhentos e oitenta reais); e

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$2.061.925,00 (dois milhões sessenta e um mil novecentos e vinte e
cinco reais).

Art. 32 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n 2 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 601/2006
Belo Horizonte, 24 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$289.223.769,00
(duzentos e oitenta e nove milhões duzentos e vinte e três mil
setecentos e sessenta e nove reais) em favor do Tribunal de Justiça.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça, medida só viável mediante proposta legislativa, o que ora
se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais, proventos de pensionistas, despesas contratuais
para atender novas varas e comarcas, construção de unidades
prediais em comarcas do Estado e despesas com aquisição de
material permanente e utilizará as seguintes fontes de recursos:

- R$8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais) oriundos da
anulação de recursos provenientes de veto na Lei Orçamentária de
2006 que, em decorrência do disposto no § 39 do ar!. 160 da
Constituição do Estado, foram alocados na dotação orçamentária
Reserva de Contingência;

II - R$196.758.410,00 (cento e noventa e seis milhões setecentos e
cinqüenta e oito mil quatrocentos e dez reais) provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício;

III - R$4.858.000,00 (quatro milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil
reais) provenientes do Contrato CT.01 1/2006, celebrado em 19 de
janeiro de 2006 entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil S.A.,
para administração das contas de 'Depósitos Judiciais com
Remuneração" em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais;

IV - R$7.009.399,00 (sete milhões nove mil trezentos e noventa e
nove reais) provenientes do saldo financeiro do exercício de 2005 da
Taxa de Fiscalização Judiciária;

V - R$27.233.631,00 (vinte e sete milhões duzentos e trinta e três
mil seiscentos e trinta e um reais) provenientes do excesso de
arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária previsto para o
corrente exercício, cuja arrecadação prevista para 2006 é de
R$147.233.631,00 (cento e quarenta e sete milhões duzentos e trinta
• três mil seiscentos e trinta e um reais);

VI - R$4.305.364,00 (quatro milhões trezentos e cinco mil trezentos
• sessenta e quatro reais) provenientes dos rendimentos de aplicação
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corrente exercício;
VII - R$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais)

provenientes do excesso de arrecadação da receita de Contribuição
do Servidor para FUNFIP previsto para o corrente exercício; e

VIII - R$24.858.965,00 (vinte e quatro milhões oitocentos e
cinqüenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais) provenientes
do saldo financeiro do exercício de 2005 de Recursos Diretamente
Arrecadados.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.351/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$289.223.769,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça, no valor de R$289.223.769,00 (duzentos e oitenta e nove
milhões duzentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e nove
reais), para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais decorrentes das Leis n2
15.955, de 28 de dezembro de 2005, e n 2 16.114, de 18 de maio de
2006, no valor de R$201.038.883,00 (duzentos e um milhões trinta e
oito mil oitocentos e oitenta e três reais);

II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de
R$7.000.000,00 (sete milhões de reais);

III - despesas contratuais oriundas da abertura de novas varas e
comarcas, no valor de R$26.166.797,00 (vinte e seis milhões cento e
sessenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais);

IV - despesas com construção de novas unidades prediais em
comarcas do Estado, no valor de R$46.402.294,00 (quarenta e seis
milhões quatrocentos e dois mil duzentos e noventa e quatro reais); e

V - despesas com aquisição de material permanente, no valor de
R$8.615.795,00 (oito milhões seiscentos e quinze mil setecentos e
noventa e cinco reais).

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 1 0 serão utilizados recursos

rÃ
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provenientes de:
- anulação de recursos provenientes de veto na Lei Orçamentária

de 2006 que, em decorrência do disposto no § 3 2 do art. 160 da
Constituição do Estado, foram atacados na dotação orçamentária
Reserva de Contingência, no valor de R$8.700.000,00 (oito milhões e
setecentos mil reais);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$196.756.410,00 (cento e noventa e seis milhões
setecentos e cinqüenta e oito mil quatrocentos e dez reais);

- Contrato CT.01 1/2006, celebrado em 19 de janeiro de 2006
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Banco do
Brasil S.A., para administração das contas de "Depósitos Judiciais
com Remuneração" em todas as comarcas do Estado, no valor de
R$4858.000,00 (quatro milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil
reais);

IV - saldo financeiro do exercício de 2005 da Taxa de Fiscalização
Judiciária, no valor de R$7.009.399,00 (sete milhões nove mil
trezentos e noventa e nove reais);

V - excesso de arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária
previsto para o corrente exercício, no valor de R$27.233.631,00 (vinte
e sete milhões duzentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e um
reais);

VI - rendimentos de aplicação financeira da Taxa de Fiscalização
Judiciária previstos para o corrente exercício, no valor de
R$4.305.364,00 (quatro milhões trezentos e cinco mil trezentos e
sessenta e quatro reais);

Vil - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais); e

VIII - saldo financeiro do exercício de 2005 de Recursos Diretamente
Arrecadados, no valor de R$24.858.965,00 (vinte e quatro milhões
oitocentos e cinqüenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais).

Art. 3 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal nQ 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

rs
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para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM M 602/2006

Belo Horizonte, 30 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$63.955.482,00 (sessenta e três
milhões novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e
dois reais) em favor da Assembléia Legislativa.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento Assembléia
Legislativa, medida só viável mediante proposta legislativa, o que ora
se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais previstas para o exercício de 2006 no valor de
R$63.965.482,00 (sessenta e três milhões novecentos e sessenta e
cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais).

Para atender ao crédito mencionado serão utilizados recursos
provenientes de excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício no mesmo valor.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.352/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$63.965.452,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia Legislativa.
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia
Legislativa, no valor de R$63.965.482,00 (sessenta e três milhões
novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais),
para atender a despesas de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. l Q serão utilizados recursos
provenientes de excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, no valor de R$63.965.482,00 (sessenta e três milhões
novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais).
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Art. 3 - A implementação desta lei observará o disposto no art.

169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n9 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 9 603/2006
Belo Horizonte, 30 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de "Escola Estadual Professora Rita Teixeira de Lacerda" à Escola
Estadual de Roseiral, localizada no Município de Mutum.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Rita Teixeira de Lacerda pelo seu trabalho comunitário e
como professora de Escolas Municipais e Estaduais, conforme
justificativa da Secretária de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professora Rita Teixeira de Lacerda
à Escola Estadual de Roseiral, de Ensino Fundamental e Médio,
situada na R. José Teixeira Neto, 112, Distrito de Roseiral, Município
de Mutum.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Roseiral que, em reunião realizada
no dia 31/01/06 homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome Escola Estadual Professora Rita
Teixeira de Lacerda para denominação da referida unidade de ensino.

Rita Teixeira de Lacerda, filha de José Pinheiro de Lacerda e Maria
Antônia de Jesus, viveu em Carangola até aos 16 anos de idade onde
concluiu o curso primário.

Mudou-se com seus pais para a cidade de Rio Pardo, hoje lúna, no
Estado do Espírito Santo; e, oito anos depois, casou com José
Teixeira Neto.Em 18 de junho de 1907, mudou para Bom Jardim, hoje Roseiral,
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onde fundou a V escola pública municipal, nomeada pelo prefeito
da época, Cel. Osório Ribeiro de Oliveira. Assim, que houve a
emancipação do Distrito de São Manoel de Mutum, ela foi nomeada
professora pelo Estado, e a escola tornou-se uma escola estadual.

Lecionou por muitos anos, vindo a se aposentar por invalidez,
perdendo a visão por glaucoma, doença que a leva a cegueira.

Foi mãe de 07 filhos, perdendo primeiro filho poucos anos antes de
se aposentar.

Era uma professora alegre, fazia teatrinhos infantis para os alunos,
preparava quadrilhas, piqueniques, acolhia em sua casa as crianças
que moravam longe e não tinham recursos para estudar. Foi uma
verdadeira assistente social, prestando relevantes serviços a quem
precisasse de atendimento: aplicava injeções, auxiliava as
parturientes, olhava os doentes dando alimentos, higienizava os
quartos dos mesmos. Enfim, Rita era ao mesmo tempo mãe,
professora e enfermeira. Mudou-se para Aimorés, onde faleceu aos 91
anos de idade. A homenageada nasceu no dia 15/01/1889 e faleceu
no dia 10/11/1973.

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 9 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.353/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Rita Teixeira de

Lacerda à Escola Estadual de Roseiral, localizada no Município de
Mutum.

Art. 12 - A Escola Estadual de Roseiral, situada na Rua José Teixeira
Neto, n 2 112, no Distrito de Roseiral, no Município de Mutum, passa a
denominar-se Escola Estadual Professora Rita Teixeira de Lacerda.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com texto o original.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 9 82/2006
Acrescenta dispositivo ao art. 89 da Lei Complementar n 2 64, de 25

de março de 2002, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 80 da Lei Complementar n9 64, de 25 de março de

2002, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1, renumerando-se os
demais:

"Art. 8 -
§ 1 - Para os efeitos do disposto na alínea "b" do inciso II deste

artigo, são consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição ora apresentada visa a explicitar quais

são as funções de magistério para fins de aplicação da norma relativa
à aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do Regime Próprio
de Previdência Social, de que trata a Lei Complementar n 2 64, de
2002.

Na verdade, com essa iniciativa promove-se a adequação da
legislação mineira pertinente ao que estabeleceu a Lei Federal &
11.301, de 1015/2006.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 83/2006
Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Lei Complementar n 2 81, de 10de agosto de 2004, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 26 da Lei Complementar n 2 81, de 10 de agosto de

2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"Art. 26-
X - receber intimação pessoal dos atos processuais relativos aos

feitos sob seu patrocínio.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição visa a estabelecer que a intimação dos

representantes judiciais do Estado seja feita, em qualquer processo e
grau de jurisdição, pessoalmente.

Impende frisar que a intimação pessoal encontra precedentes em
diversos diplomas legais. A Lei n 1 6.830, de 2219/80, em seu art. 25, já
estabelecia que, na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Igualmente, a Lei Complementar n 9 80, de 1211/94, assegurou aos
membros da Detensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal o recebimento de intimação pessoal em qualquer processo e
grau de jurisdição, a teor de seus arts. 44, 88 e 128. O mesmo ocorre
com os membros do Ministério Público da União, por força do art. 18,
inciso II, alínea "h", da Lei Complementar n 2 75, de 20/5/93. Aliás,
quanto ao Ministério Público, a intimação pessoal está prevista, ainda,
no § 22 do art. 236do Código de Processo Civil.

Como se pode observar, regras idênticas à desta proposição já se
encontram albergadas em nosso ordenamento jurídico, erigidas diante
da existência de razões suficientes para justificar o tratamento
concedido em prol de pessoa jurídica de direito público interno ou de
instituições que desempenham funções essenciais à justiça. Essas
razões, que estão calcadas no reconhecimento do excessivo volume
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de demandas nas quais atua o poder público e no número
insuficiente de servidores para desempenhar esse mister, também se
prestam para recomendar a medida ora pretendida.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.354/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de São Miguel do Anta.
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 o imóvel com área de 2.000m 2 (dois mil metros
quadrados), localizado na Avenida Ovídio Ferraz, no Município de São
Miguel do Anta, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Viçosa, sob o n 2 29.336, no Livro 3-AR.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se a ser permutado por imóvel situado no Município de São
Miguel do Anta, que será utilizado para a construção de obras de
interesse da comunidade.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, mas encontra-se em desuso. O Município de São Miguel do
Anta pretende permutá-lo por imóvel situado no mesmo Município,
onde serão construídas obras de relevante interesse da comunidade
local.Vê-se, pois, que a doação do imóvel ao Município reveste-se de
interesse público e conveniência administrativa.

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

PROJETO DE LEIN 1 3.355/2006
Altera a redação dos § 15 e 22 do art. 13 da Lei n 2 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Dê-se aos § 15 e 22 do art. 13 da Lei n 2 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências, a seguinte redação:

"Art.15-( ...)
§ 15 - O montante do imposto não integra sua base de cálculo em

nenhuma hipótese, devendo, estritamente para fins de registro fiscal,
ser somado o valor da operação ao valor do imposto."

(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pela empresa

distribuidora de energia elétrica, responsável pelo pagamento do
imposto relativamente às operações anteriores e posteriores, na
condição de contribuinte substituto, é o valor da operação da qual
decorra a entrega do produto ao consumidor, nela incluídos os tributos
e encargos setoriais suportados pela distribuidora de energia, excluída
a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública e o valor do
ICMS incidente sobre a operação.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A situação mais injusta observada no âmbito do injusto

sistema tributário brasileiro é, provavelmente, a forma de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que vem sendo praticada. Trata-se da
chamada "cobrança por dentro" do tributo, instrumento por meio do
qual o imposto a ser cobrado integra a base de cálculo do próprio
imposto. Com isso tem-se um aumento substanciar do ICMS, sem
alteração da alíquota.

Trata-se de resquício do regime autoritário, que permanece entre
nós por força de dispositivo presente na Lei Complementar n 2 87, de
1996, art. 13, § 1, tal como inconstitucionalmente utilizado pelos
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Estados, bem como de equivocada interpretação do STF sobre a
matéria, em que pese à posição de outros tantos julgados e à doutrina
jurídica, favorável à preservação do espírito do texto constitucional, no
que tange às garantias do cidadão perante a sanha da fazenda
pública.

Felizmente, inúmeras julgados por todo o País têm realizado uma
ofensiva contra esse estado de coisas, e tal procedimento tem sido,
por vezes, declarado inconstitucional, preservando-se, assim, a
constitucional idade das relações entre o Estado que tributa e o
contribuinte que garante a receita pública.

O fenômeno em questão ocorre de forma engenhosa, por meio da
qual se opera a "mágica" da multiplicação do imposto. Isso fica bem
clara quando se observa uma conta de consumo residencial de
energia elétrica. O cidadão mineiro paga a maior alíquota do País,
estabelecida em 30% sobre a energia gasta em sua residência. Esses
30%, no entanto, se transformam em 42,86%, quando efetuada a
cobrança da operação somada ao valor do próprio ICMS. Assim, uma
operação de entrega de energia elétrica residencial no valor de
R$100,00, sobre a qual incide um percentual de 30%, a qual,
logicamente, deveria gerar um total de R$130,00, gera, magicamente,
um total de R$142,86. Assim é com qualquer operação tributada por
via do ICMS.

Nossos melhores tributaristas têm enfatizado a inconstitucionalidade
dessa modalidade de cobrança do imposto, a começar por Roque
Carrazza, que afirma o seguinte: "Afinal, a Lei Fundamental Tributária
é o Código Tributário Nacional (ou qualquer outra lei complementar
que, de algum modo, o substitua). A Lei Fundamental Tributária, no
Brasil, é a própria Constituição Federal. Segue-se, deste modo, que a
regra - matriz constitucional de cada tributo não pode ter seus
contornos modificados pela lei complementar ( ... ) Assim, a lei
complementar que vier a cuidar da base de cálculo dos " impostos
discriminados nesta Constituição" (art. 146, III, a) só poderá explicitar
o que está implícito, a respeito, na Constituição. Não lhe é dado
inovar, mas apenas declarar. Em razão de seu caráter declaratório,
apenas pode tornar mais clara a base de cálculo possível dos
impostos. Nunca desvirtuar". ("ln" "ICMS", Ed. Malheiros, São Paulo,
1994, págs. 42 e 43.)
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E o mesmo autor retoma o tema assim: "O legislador não pode

manejar grandezas alheias ao aspecto material da hipótese de
incidência dos mesmos ( ... ). O critério de investigação da natureza
jurídica do tributo, que demonstra ser o único verdadeiramente
objetivo e jurídico, parte da base de cálculo para chegar ao conceito
do tributo. Este só poderá ter uma única base de cálculo." ("In" "RDDT
n2 23", pág. 95.)

"Com isso (a cobrança por dentro), os Estados estão cobrando
imposto sobre imposto a pagar. Trata-se de um caso típico de 'bis in
idem', que nosso ordenamento constitucional absolutamente não
abona.". ("In": "RDDT" n9 23, pág. 106.)

Segundo Antônio Sebastião Poloni, citando Roque Carraza, essa
equação, como meio indicador do valor do tributo, representa
inequívoca arbitrariedade diante da regra matriz do ICMS trazida na
Constituição de 1988. Pela Carta Magna, a base de cálculo do ICMS,
deve necessariamente ser unia operação mercantil, ou da prestação
de serviço nela definidos. A inclusão de elementos estranhos à base
possível do ICMS, configura a evidente inconstitucionalidade. ("In":
"ICMS - Base de Cálculo". "In": http://www. universojurídico.com.br ).

A inconstitucional idade dessa forma de incidência fica demonstrada
quando se nota que, como no caso das nossas contas de luz, 30% de
30% é exatamente 9%, justamente o percentual cobrado a maior, em
clara e inarredável ofensa à ordem jurídica, conforme ensina Hugo
Barrozo Uelze ("in": "Repertório IOB de Jurisprudência, Caderno 1",
15/98, pág. 356).

E de notar que, em jurisprudência do ano de 1999, relatada pelo
Ministro Nelson Jobim, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser
constitucional tal forma de cobrança. Naquela oportunidade, no
entanto, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto vencido, já conseguia
dar a dimensão exata da violação perpetrada ao direito ("RE 212.636";
também o "212.209"): 'O valor decorrente da forma de cálculo
merecedora de glosa mostra-se como um verdadeiro adicional de
ICMS, no que parte o Estado para consideração de base de cálculo já
integrado de uma percentagem do próprio tributo. A evidência, atua o
fisco cobrando imposto sobre imposto a pagar, desconhecendo a
regra que remete à capacidade econômica do contribuinte, já que este
nada aufere, nada alcança, a ponto de ensejar a tributação. ( ... ) Noto

rÀ



149

o menosprezo à norma configuradora de garantia constitucional
que é a do inciso 1 do § 2 9 do referido art. 155. Como preservar-Se a
não-cumulatividade se se chega ao cálculo englobado?".

Imagina-se, aliás, que a atual composição da Corte Suprema esteja
apta a afastar, de vez, essa aberração jurídica, que somente se
explica enquanto instrumento de manipulação utilizado em momento
ditatorial e que deve ser absolutamente rechaçada em uma
democracia.

Assinale-se que, em seus últimos julgados o Superior Tribunal de
Justiça - STJ -, tem manifestado posição favorável à preservação dos
princípios tributários e à regra matriz da imposição do ICMS presentes
na Constituição da República (ver anexo). Assim se manifestou, em
seu voto, o Ministro Franciulli Netto: "A controvérsia apresentada nos
presentes autos cinge-se, basicamente, em verificar se a sistemática
de cálculo por dentro do ICMS ofende o principio da não-
cumulatividade consagrado na Lei Maior (art. 155, § 2, inciso li), já
previsto no Decreto-Lei n 2 406'€8, que regulou o ICMS até o advento
da Lei Complementar & 87,96.

No exame do Recurso Especial 220.660'SP, pela egrégia Segunda
Turma deste Sodalício, redistribuído ao eminente Ministro Paulo
Medina e ainda pendente da renovação do julgamento, a questão que
se apresenta nos presentes autos foi amplamente debatida, embora
com enfoque na forma de cálculo da tarifa de energia elétrica.

Na ocasião, proferi voto no mesmo sentido pra adotado, qual seja o
da ilegalidade da inclusão do tributo na sua própria base de cálculo.

Preceitua o art. 2, §72 , do Decreto-Lei n 406'68 que "o montante
do Imposto de Circulação de Mercadorias integra a base de cálculo a
que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle". No mesmo eito, dispõe o art. 33 da
Lei Paulista n9 6.374'89 que "o montante do imposto integra a sua
própria base de cálculo, constituindo respectivo destaque mera
indicação para fins de controle".

A interpretação dessa regra, porém, deve ter em vista que a base de
cálculo, elemento de indiscutível importância para a configuração do
tributo, há de guardar coerência com o fato gerador e tem por
finalidade "dimensionar a intensidade do comportamento inserto no
núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja
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Carvalho, "in" "Curso de Direito Tributário", 2? ed.. Ed. Saraiva, pág.
201).

Nesse sentido é a lição de Roque Antônio Carrazza, para o qual, "se
o tributo é sobre a renda, sua base de cálculo deverá,
necessariamente levar em conta uma medida de renda ("v.g.", a
renda líqüida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base de cálculo
deverá, necessariamente, levar em conta uma medida da propriedade
("v.g.", o valor venal da propriedade); se o tributo é sobre serviços, sua
base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma medida
dos serviços ('v.g.", o valor dos serviços prestados), e assim por
diante, motivo pelo qual "o legislador, ao definir a base de cálculo dos
tributos - inclusive o ICMS -, não pode manejar grandezas alheias ao
aspecto material da hipótese de incidência dos mesmos. Antes, deve
existir uma conexão, uma relação de causa e efeito, entre a hipótese
de incidência tributária e a base de cálculo In abstracto, que permitirá
apurar quanto exatamente o contribuinte deverá recolher ('quantum
debeatur") aos cofres públicos a título de tributo, após a ocorrência do
tato imponível" (cl. "ICMS", 3 ed., Ed. Malheiros, pág. 115).

Dessa forma, atento à sistemática do ICMS, esclarece Fábio
Fanucchi que "o montante do imposto de circulação de mercadorias
integra a base de cálculo aqui estabelecida, constituindo o respectivo
destaque simples indicação para fins de controle. Esta parece ser, das
ordens legais relativas ao 1CM, aquela que suscita maiores problemas
de entendimento. O que a lei nacional quis estabelecer é que a base
de cálculo se integra com o imposto, vale dizer, que o preço da
operação, que está registrado no efeito fiscal, inclui o valor tributário
que dele não se dissocia para uma cobrança, por exemplo, do valor
da operação e mais do valor destacado do imposto, e nem se pode
diminuir o 1CM, porque se considera nesse preço o valor da
mercadoria mais o tributo" ("in" "Curso de Direito Tributário Brasileiro",
41 edição, editora Resenha Tributária, 1986, vol. II, pág. 155).

Não merece prosperar, assim, o v. acórdão recorrido, ao decidir que
"o sistema constitucional tributário brasileiro não é intenso ao
fenômeno de imposto cuja base de cálculo é integrada por parcelas
alusivas a imposto, seja da mesma espécie, seja de outra" (fl. 193) ( ... )

Com base nesses fundamentos, conclui-se que merece acolhida o
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recurso especial também pela alínea "b", uma vez que assiste
razão à recorrente ao afirmar que o art. 33 da Lei paulista n 9 6.374'89,
que determinou do ICMS na base de cálculo, contraria o princípio da
não-cumulatividade contemplado no art. 39, "caput", do Decreto-Lei n9
406'68, que estabelece que "o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICMS é não cumulativo, abatendo-se em cada operação
o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado".
Pelo que precede, dou provimento ao recurso. E como voto." (REsp
286553 (2000/0115996-8 - 8/8/2005).".

Outra Turma do STJ adota o mesmo posicionamento: "ICMS -
Energia Elétrica - Base de Cálculo - Tarifa. O ICMS sobre energia
elétrica deve ser calculado sobre o preço praticado na operação final e
não integra o preço da tarifa. Recurso improvido" ("DJ": 3'8'98, pág.
110, Rei. Mm. Garcia Vieira).

Citamos também decisão recente ocorrida no Rio Grande do Sul, na
qual o Juiz Vanderlei Deolindo afirmou que "a sistemática do cálculo
pertinente à base de cálculo do ICMS confere a este tributo o "efeito
cascata", ferindo o principio da não-cumulatividade, tornando-o
inconstitucional" ("In": "Revista Consultor Jurídico").

Também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem
assumido essa posição. Veja-se: "Embargos Infringentes - ICMS -
Energia Elétrica - Ausência de Lei Complementar - Base de cálculo:
preço da energia consumida - Exegese dos arts. 34, § 99, do ADCT, e
29, da Lei Estadual n 9 6.473/89 - Inaplicabilidade, na hipótese, de
energia elétrica, do denominado "cálculo por dentro". Rejeição.
Embargos Infringentes n9 . 240.425.1/6-01- Dracena- SP -
Embargante: CESP - Companhia Energética de São Paulo -
Embargado: Ministério Público. 9 Câmara de Direito Público do
TJSP - Relator: Des. Rubens Elias.

Ação Civil Pública - Inclusão do ICMS na sua própria base de
cálculo, nas tarifas de consumo de energia elétrica - Ilegalidade -
Embargos rejeitados. Embargos Infringentes n 9 . 260.926.2/2-01 -
Birigüi- SP - Embargante: CPFL - Companhia Paulista de Força e
Luz - Embargados: Ministério Público e interessada: Fazenda do
Estado de São Paulo. 11 2 Câmara Civil do TJSP - Relator: Des.
Mohamed Amaro.

Ação Civil Pública - Interesses coletivos e difusos - Legitimidade do
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ICMS - Energia elétrica - Contas residenciais - Sistemática de cálculo
que eleva de 25% para 33% o montante do imposto -
Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recursos oficial e voluntário não
providos. ICMS - Energia elétrica - Restituição de valores, na forma
determinada a partir de 11.03.91, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n 9 8.078/90, art. 95) - Retroação inadmissível -
Recurso não provido. Apelação Cível n. 265.106.2- Santos- SP -
Recorrente: Juízo "Ex Officio - Apelantes e reciprocamente apelados:
Ministério Público, Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. e a
Fazenda do Estado de São Paulo. 16 2 Câmara Civil do TJSP -
Relator: Des. Soares Lima.

Tributos - ICMS - Ação Civil Pública - Legitimidade - Ação Civil
Pública - ICMS - Tarifas de Energia elétrica - Ministério Público -
Legitimidade. Embora os interesses defendidos sejam individuais,
disponíveis, são homogêneos e de relevante cunho social. ICMS -
Inclusão na sua própria base de cálculo - Inadmissibilidade. A
incidência desse imposto sobre ele próprio, para ser legítima, teria que
estar prevista na Constituição Federal, que determinou a sua base de
cálculo. Apelação Cível n 2 260.926.2/0- Birigüi- SP - Apelantes:
Ministério Público e CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz -
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo - 11 Câmara Cível do
TJSP - Relator: Des. Gildo dos Santos - 19.10.95.

Ação Civil Pública - Assistência - Consumidores de Energia Elétrica -
Interessados na vitória do MP, e não para valer seus direitos contra as
rés - Simples e não litisconsorcial - Art. 50 do CPC - Pedido deferido.
ICMS - Energia Elétrica - Contas residenciais - Sistemática de cálculo
que eleva de 25% para 33% o montante do imposto -
Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recursos oficial e voluntários
não providos. Agravo de Instrumento n 2 200.746- SP (98/0060729-3) -
Agravante: Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. - Agravado:
Ministério Público - STJ - Relator: Mm. Min. Humberto Gomes de
Barros.

Ação Civil Pública - Forma de Cálculo do ICMS sobre o Consumo de
Energia Elétrica - Legitimidade da Cesp e Ministério Público - Art. 33
da Lei 6.374/89 é inconstitucional na medida que utiliza como base de
cálculo o preço da energia consumida, mais o próprio ICMS incidente

rs



153
sobre este preço - Devolução aos consumidores das importâncias
pagas indevidamente. Recursos improvidos. Apelação Cível n2
240.425.114- Dracena- SP - Apelantes: Fazenda do Estado de São
Paulo e a Cesp - Companhia Energética de São Paulo - Apelado:
Ministério Público - 9? Câmara de Direito Público do TJSP - Relator:
Des. Gonzaga Francheschini.

Ação Civil Pública - Declaração de Ilegalidade da Cobrança do ICMS
sobre o valor do consumo de energia elétrica, com a inclusão do
tributo na sua base de cálculo - Sentença julgou procedente o pedido
para declarar, incidentalmente, inconstitucional, o art. 33 da Lei
6374189 e determinar a exclusão do valor do tributo na base de
cálculo das operações com energia elétrica, levando em conta apenas
o valor final da operação - Recursos providos. Apelação Cível n
264.799.2/9 - Jardinópolis- SP - Apelante: CPFL - Companhia Paulista
de Força e Luz e a Fazenda do Estado de São Paulo - Apelado:
Ministério público - 12? Câmara Civil do TJSP - Relator: Des. Luiz
Tâmbara.

Ação Civil Pública - ICMS - Ação civil pública em que se questiona a
incidência do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, fornecida
pela CESP - Pretendendo o demandante, ora apelante, seja o tributo
calculado, tão-somente, sobre o preço praticado na operação final -
postulou a cessação da chamada "cobrança por dentro" do ICMS,
procedendo-se ao cálculo apenas sobre o valor da energia
consumida - Legitimidade do Ministério Público para questionar a base
de incidência do ICMS, entretanto, não tem o Ministério Público,
legitimidade para pleitear a devolução do que se pagou a maior, o que
só se admitiria ao consumidor de energia elétrica - Preliminares
rejeitadas, na conformidade dos votos proferidos - Recurso provido,
no mérito, pelo voto intermediário do 32 Juiz, vencido em parte o
Relator que o provia integralmente e o Revisor que o negava.
Apelação Cível n 2 263.092.2/5- Registro- SP - Apelante: Ministério
Público - Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e a Cesp -
Companhia Energética de São Paulo - 11? Câmara Civil do TJSP -
Relator: Gildo dos Santos.".

Verifica-se, portanto, que a pretensão daqueles que, a pretexto de
usar permissivo contido na Lei Kandir, acerca da integração do
imposto ao valor da operação, o acoplam à sua base de cálculo, é
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dicção da norma Fábio Fanucchi: "O que a lei nacional quis
estabelecer é que a base de cálculo se integra com o imposto, vale
dizer, que o preço da operação, que está registrado no efeito fiscal,
inclui o valor tributário que dele não se dissocia para uma cobrança,
por exemplo, do valor da operação e mais do valor destacado do
imposto e nem se pode diminuir o 1CM, porque se considera nesse
preço o valor da mercadoria mais o tributo" ("In": "Curso de Direito
Tributário Brasileiro", 4 2 edição, editora Resenha Tributária, 1986, vol.
II, pág. 155).

Nesse diapasão é que entendemos ser nossa obrigação, nesta
Assembléia Legislativa, a discussão de tema tão relevante. Podemos,
melhor dizendo, devemos, para respeitar a Constituição da República
e, em conseqüência, respeitar nosso povo, dar a essa matéria o
melhor entendimento possível. E o que pretendemos presentemente.

No projeto ora apresentado postulamos o fim da "cobrança por
dentro" do ICMS em nosso Estado. Com sua aprovação, estaremos
consagrando a Constituição e o direito, assegurando que a cobrança
do ICMS em Minas Gerais aconteça de forma lícita e transparente.
Assim, o valor da operação tributada e o valor do ICMS cobrado
somente se somam para efeito de registro fiscal. O valor do imposto
será, como deve ser, aquele afirmado, com clareza na legislação
tributária, sem "enganações" nem 'espertezas".

Desta forma, se se entender que a melhor alíquota para
determinado produto é de 20,48%, que assim dite a lei, inadmitindo-se
uma alíquota nominal de 17% que, magicamente, repetimos, se
transformará em 20,48%.

Nossa Constituição Estadual afirma que o povo mineiro tem o direito
a um "governo honesto". Pretendemos que tal preceito seja levado a
sério. Uma boa maneira de começarmos é aprovando esta
proposição, que, esperamos, contará com a completa adesão de
nossos pares.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.356/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
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Senhora Aparecida, do Município de Chapada Gaúcha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada a utilidade pública da Associação

Comunitária Nossa Senhora Aparecida, com sede no município de
Chapada Gaúcha.

Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida

representa a comunidade junto aos órgãos públicos e privados no
atendimento de suas reivindicações. Promove eventos sociais,
recreativos e atividades assistênciais diretamente ou por meio de
instituições filantrópicas.

Trabalhando pelo desenvolvimento da agricultura, pecuária e pela
melhoria do nível de vida e do bem-estar das famílias de sua área de
atuação, proporciona a seus associados condições adequadas para a
plena realização das funções de habitar, trabalhar, recrear e de se
desenvolver.

São de inestimável valor os serviços que a Associação tem prestado
a toda comunidade do Município de Chapada Gaúcha.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.357/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Genival Tourinho,

localizada no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada a utilidade pública a Fundação Genival

Tourinho, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: A Fundação Genival Tourinho cria e mantém

programas de serviços culturais e educacionais, por meio de canais
próprios de radiodifusão educativa e cultural, tendo sempre come
objetivo os interesses de informação das comunidades. Promove
campanhas de cunho social beneficente, com a colaboração de
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social. Incentiva o desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação
em todos os níveis, bem como viabiliza bolsas de estudo e estágios.
Patrocina, promove e divulga eventos culturais, científicos etecnólogicos.

Assim, os serviços da Fundação Genival Tourinho são de grande
valor para a comunidáde do Município de Montes Claros.

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

PROJETO DE LEI INI P 3.358/2006
Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo

Ministério Público Estadual e por outros órgãos a respeito das
conclusões das comissões parlamentares de inquérito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais encaminhará o relatório final contendo as conclusões da
comissão parlamentar de inquérito ao Procurador-Geral de Justiça ou,
ainda, às autoridades administrativas ou judiciais com poder de
decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.

Art. 2 - A autoridade a quem for encaminhado o relatório final com
as conclusões informará ao remetente, no prazo de trinta dias, as
providências adotadas ou a justificativa da omissão.

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou
procedimento administrativo ou judicial instaurado em decorrência de
conclusões de comissão parlamentar de inquérito comunicará,
semestralmente, a fase em que se encontra, até o final do andamento.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei

Federal n 9 10.001, de 4/9/2000. Há que afirmar, ainda, que a matéria
está entre as do art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, inserindo-
se, pois, na competência concorrente da União e dos Estados.

O projeto contém medidas que visam a fortalecer os trabalhos das
comissões parlamentares de inquérito que, por muitas vezes, ficam
sem andamento após sua conclusão, o que joga por terra todo o longo
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e exaustivo procedimento investigativo das Casas Legislativas.

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da
impunidade no País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares
à sua aprovação.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3412003 nos termos
do § 2Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.359/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

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

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 maio de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, sem fins lucrativos, tem por objetivo a
assistência aos condenados pela justiça da Comarca de Santos
Dumont ou naturais desse Município em tarefas ligadas à readaptação
dos sentenciados e presidiários, oferecendo-lhes apoio moral,
espiritual e material, bem como às suas famílias.

O trabalho desenvolvido pela entidade visa ainda proporcionar aos
sentenciados, presidiários e egressos dos presídios assistência
profissionalizante, à saúde e reintegração social.

A referida Associação auxilia as autoridades judiciárias na execução
da pena, em atividades relacionadas com estudos psicossociais,
laborterapia e recreação.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar por meio do projeto de lei apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 3.360/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas - Apae - Esmeraldas - com
sede na Rua Padre Burgos, n° 59, Centro, no Município de
Esmeraldas, em Minas Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Fundada em 5/10/2002, a Apae - Esmeraldas é uma

associação filantrópica que atua na defesa e na promoção dos direitos
da pessoa portadora de deficiência, tendo marcado, nos seus quase
quatro anos de existência, sua importância na comunidade
esmeraldense, pelo trabalho responsável e consciente que
desenvolve em prol da inclusão dessa parcela da população. Nada
mais justo, assim, que seja distinguida com o título ora proposto.

- Publicado, vai o projeto ás 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 3.361/2006
Dá a denominação de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia

MGT-497 situado no Município de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica denominado Pio Martins de Freitas o trecho da Rodovia

MGT-497 situado no Município de Campina Verde.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Zé Mala
Justificação: De acordo com a Lei n 2 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados á coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar ao trecho da MGT-497,
situado no Município de Campina Verde, o nome do inesquecível Pio
Martins de Freitas.

Nascido em 1895, casou-se com O. Jovita Maria de Freitas, com a
qual teve 13 filhos. Não obstante ter sido um homem simples e
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humilde, era carismático, querido por todos e foi um desbravador
da região de Campina Verde. Além de se ocupar com as atividades
agropecuárias, das quais dependia o seu sustento, estava sempre
disposto a prestar auxílio ao próximo e atento às necessidades da
comunidade. Tanto foi assim que teve papel decisivo na implantação
de escolas rurais.

O seu falecimento, ocorrido em 1970, deixou uma grande lacuna e
seu nome desperta em toda a população local boas lembranças e
admiração por seu exemplar modo de vida. E justa e oportuna,
portanto, a homenagem pública que ora se pretende prestar-lhe.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.36212006
Declara de utilidade pública a Qualicoon Treinamento - Associação

de Qualificação Profissional e Educação Continuada, com sede no
Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. l - Fica declarada de utilidade pública a Qualicoon

Treinamento - Associação de Qualificação Profissional e Educação
Continuada, com sede no Município de Arcos.

AI. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Qualicoon Treinamento é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, de caráter educacional, cultural, social, de estudo e
pesquisa.

Em seu propósito de promover a qualidade de vida da população em
meio da qual atua, busca a ampliação dos direitos de cidadania e da
educação profissional. Desenvolve cursos de qualificação social e
profissional, projetos de educação ecológica e preservação ambiental,
exposições e feiras.

Ressalte-se que, além de criar oficinas de aprendizagem para a
geração de emprego e renda, mantém um cadastro de demandas e
ofertas de empregos e serviços para o encaminhamento dos alunos
egressos de seus cursos.

Diante desse trabalho, tão importante para a comunidade de Arcos e
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projeto de lei ora apresentado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.363/2006
Dispõe sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Poder Executivo poderá permitir a quitação de créditos

tributários do Estado com precatórios judiciários estaduais.
Ai. 2 - A quitação a que se refere o artigo anterior se aplica aos

créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não
sua cobrança, vencidos há mais de doze meses.

Art. 32 - o valor dos precatórios para fins da quitação de que trata
esta lei será aquele homologado judicialmente e formalmente
requisitado pelo Tribunal competente.

Art. 42 - o titular de precatórios judiciários estaduais poderá transferir
seu direito a outras pessoas físicas ou jurídicas, mediante documento
legal de transferência, para fins da quitação de crédito tributário de
que trata esta lei.

§ 1 - Para fins do disposto no 'caput" deste artigo, a substituição
processual por terceiro detentor da cessão de direito do precatório far-
se-á nos termos do art. 42 do Código de Processo Civil.

§ 2 - O documento de transferência do direito será definido pela
Advocacia-Geral do Estado.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: Sabe-se que é enorme o volume de precatórios

judiciários no Estado que não têm sido liquidados. Por outro lado, o
Estado encontra dificuldades no recebimento dos créditos tributários
de contribuintes inadimplentes. Este projeto de lei visa resolver estes
dois graves problemas enfrentados pelo Estado: a quitação de débitos
constituídos por precatórios judiciários e o recebimento de créditos
tributários. Esta proposição apresenta como alternativa a permissão
para quitação de créditos tributários com precatórios judiciários, de
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modo a que o Executivo quite estas dívidas sem ter, contudo, que
recorrer ao caixa estadual. Solicito o apoio dos demais parlamentares
à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.36412006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Desnvolvimento Rural de Mumbuca - CCDM -, com sede no Município
de Jequitinhonha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. jQ - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Desenvolvimento Rural de Mumbuca, com sede no Município de
Jequitinhonha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: O trabalho realizado pelo Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural de Mumbuca consiste de atividades
relacionadas com o apoio ao pequeno produtor rural, principalmente a
integração de seus associados ao mercado de trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a
população do Médio Jequitinhonha, pois atende às demandas de uma
das regiões mais carentes do Estado e até mesmo do Brasil. E uma
entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins
lucrativos e de duração indeterminada, tendo por objetivo principal
trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária e atuar no combate à
fome e à pobreza da região.

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

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema
importância para a instituição, pois somente com essa documentação
poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, viabilizando sua
finalidade com maior facilidade, principalmente a ampliação do
atendimento aos associados e à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.365/2006
Acrescenta dispositivo à Lei 13.400, de 13 de dezembro de 1999,

que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais o cargo de Capelão Bombeiro Militar, ficando o art. 12 da
Lei n 2 13.400, de 13/12/99, acrescido do seguinte inciso VI:

"Art12-( ... )
VI - Quadro de Capelães Bombeiros Militares - QCBM - , composto

de sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a
qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis
em vigor.".

Art. 22 - Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos à Lei n9
13.400, de 13/12/99:

"Art. ... - O efetivo máximo de Capelães Bombeiros Militares da ativa
por postos, será determinado pelo Poder Executivo, e seguirá o
seguinte escalão:

- Major Capelão;
II - Capitão Capelão;
III - Primeiro e Segundo-Tenentes-Capelães.
Art. ... - Aplicam-se ao Quadro de Capelães Bombeiros Militares, no

que couber, as disposições contidas na Lei Federal n 2 6.923, de
29/6/81

Ai. 32 - Caberá ao Poder Executivo, no prazo de noventa dias,
regulamentar esta lei.

Ai. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2006.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto tem como objetivo criar, no Estado de

Minas Gerais, o quadro de Capelães no Corpo de Bombeiros Militar,
tal como já ocorre no âmbito das Forças Armadas, por meio da Lei
Federal n 2 6.923, em vigor desde 29/6/81.
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A referida lei criou o quadro de Capelães Militares das Forças

Armadas, que são sacerdotes incumbidos dos serviços religiosos e de
assistência espiritual aos membros das Forças Armadas e seus
familiares. A eles cabe também atender aos encargos relacionados
com as atividades de educação moral dessas instituições.

No Estado de Minas Gerais, a lei que fixa o efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar é a Lei 13.400, de 1999. Esta lei prevê
expressamente em seu art. 1 2 todos os quadros de Oficiais e Praças
existentes no Corpo de Bombeiros Militar de MinasGerais. Não está
previsto entre esses quadros o de Capelão.

Esse quadro está presente no Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg e é hoje denominado
Assistente Religioso (Lei n2 11.730, de 1994); na Fhemig (Lei n
11.383, de 1994); na Polícia Civil de Minas Gerais (Leis n 2s 6.499, de
1974 e 4.131, de 1966); e na Polícia Militar de Minas Gerais (Lei n
9.362, de 1986).

Ressalte-se que a assistência religiosa existia no Corpo de
Bombeiros quando este ainda era integrado à Polícia Militar. Com o
desmembramento, os Bombeiros Militares ficaram sem direito a essa
assistência. Portanto, é de grande necessidade promover as devidas
adaptações, a fim de que essas importante instituição tenha os
mesmos direitos e garantias que as demais.

Desta forma, o Poder Executivo poderá, dentro de suas
necessidades e possibilidades, determinar o efetivo de Capelães
Bombeiros e regulamentar suas funções, tal como já ocorre no âmbito
da Polícia Militar e Civil do Estado de Minas Gerais.

Peço aos nobres pares o apoio a este projeto de lei.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2.91512006 nos
termos do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.36612006
Declara de utilidade pública a Associação Teatral Nascente, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a AssociaçãoTeatral

Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Teatral Nascente, do Município de Carmo

do Cajuru, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho cultural, que
objetiva promover o desenvolvimento do conhecimento das artes
cônicas no meio comunitário, estimulando o pensamento crítico da
população e fornecendo meios de aperfeiçoamento técnico aos seus
associados.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação, ao
realizar atividades de inclusão, de reconhecido interesse público, zela
pelos conceitos da moral e da ética, buscando o reconhecimento do
poder público, para a implementação de projetos favorecedores da
arte cajuruense.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/7/2004, a
referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que
faz jus ao titulo declaratório de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.631/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Diretoria e com os membros
do Conselho Fiscal da Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda. - Coagil -,
por sua eleição para o triênio 2006-2009. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N 9 6.632/2006, do Deputado Bilac Pinto, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Savério
Chiaradia, ocorrido em 23/5/2006, em Córrego do Bom Jesus. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.63312006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo às Secretárias de Planejamento e de Educação com
vistas à efetiva aplicação da Lei Federal n 9 11.301, de 10/5/2006.N 2 6.634/2006, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à ampliação da
licença-maternidade e da licença-paternidade dos servidores públicos
estaduais. (- Distribuídos a Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.635/2006, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
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formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Sílvio
Perez Vidal, ocorrido em 16/5/2006, em Tumiritinga. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N 2 6.63612006, do Deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Florêncio Guimarães
Borges, Presidente do Rotary Clube de Uberlândia - Centro pelo
Projeto Pelotão Esperança.

N 2 6.63712006, do Deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. Rolemberg Ferreira
da Cunha, Comandante do 36 Batalhão de Infantaria Motorizada pelo
apoio ao Projeto Pelotão Esperança, realizado em parceria com o
Rotary Clube de Uberlândia - Centro.

NQ 6.63812006, do Deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Ana Maria de Freitas,
Diretora da Escola Municipal Gladsen Guerra de Rezende, de
Uberlândia, pelo apoio ao Projeto Pelotão Esperança, realizado em
parceria com o Rotary Clube de Uberlândia - Centro. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

N 9 6.639/2006, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita
seja formulada manifestação de repúdio pelo assassinato dos
servidores da segurança pública e de civis no Estado de São Paulo,
vítimas da violência promovida por organizações criminosas. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.640/2006, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
com vistas a que sejam implementadas, em caráter de urgência,
salvaguardas comerciais para proteger a economia nacional da
concorrência de produtos chineses.

N2 6.641/2006, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que formalize pedido ao
governo federal de adoção de salvaguardas que protejam a economia
mineira e brasileira da invasão de produtos chineses.

N 2 6.642/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do Detran-MG e ao Secretário de Fazenda
com vistas a que sejam tomadas providências para a realização
imediata de leilão de veículos apreendidos no Município de
Tupaciguara.
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formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
a que seja formalizado o Termo de Ajustamento de Conduta ao
Ministério Público Estadual e à Universidade do Estado de Minas
Gerais para solução das questões jurídico-legais que envolvem a
situação funcional dos professores designados e a implantação e o
funcionamento dessa Universidade.

N Q 6.644/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
suspensa a publicação do edital do concurso público para o cargo de
professor da Uemg até que sejam solucionadas as questões jurídico-
legais que envolvem a situação dos professores designados.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Política Agropecuária e de Meio Ambiente e dos Deputados João
Leite e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado, Dimas Fabiano (3),
Leonardo Moreira e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Educação (2), de Direitos Humanos, de
Turismo, de Administração Pública, de Saúde, de Cultura e do
Trabalho e do Deputado Dilzon Meio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Deputados, muito se

tem falado, nos últimos anos, sobre a questão da ética na política
como dois valores absolutos e fundamentais para que realmente se
resgate o valor e a importância da política em nossa sociedade.

A corrupção é um gravíssimo problema, ligado ao processo de
exclusão social em que vivemos. Algumas entidades, como a
Transparência Brasil e a Transparência Internacional, criaram o
chamado índice de Percepção da Corrupção - Ipecor -, que está
pesquisando cerca de 130 países, anualmente. Fica claro que os
países mais pobres, com menor IDH - o que implica, além da renda
"per capita", a questão do investimento em educação e saúde, ou
seja, a qualidade da educação e da saúde -, são os que possuem os
maiores lpecors, as maiores corrupções.

Essa questão tem de ser vista sob determinada ótica, com custo
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muito grande para o País. De cada um dos 185 milhões de
brasileiros são desviados recursos, por meio da corrupção, nas
esferas federal, estadual e municipal. Além disso, cada um possui
uma dívida anual de quase R$7.000,00, contraídos por meio de
expedientes de corrupção. Trata-se de um custo muito alto. Com toda
a certeza, se houvesse uma postura mais séria para se combater essa
impunidade, para se ressarcirem os cofres públicos, poderíamos
caminhar de forma mais célere no combate à pobreza e à exclusão
social em nosso país.

No governo Lula, a Polícia Federal está tendo maior liberdade,
condições e infra-estrutura para executar mais de 100 ações, com
cerca de 4 mil prisões de pessoas envolvidas em desvio de recurso
público. Não se faz corrupção apenas por meio das ambulâncias, dos
sanguessugas, dos "mensalões", de outros desvios e montagens de
licitações, mas por meio de sonegação de impostos, evidenciada pela
Polícia Federal. Por isso muitos empresários foram presos e
continuam sendo investigados.

E importante que essa bandeira, de uma ação mais efetiva do
Ministério Público, do Poder Judiciário, seja a grande bandeira. Não
tenho simpatia pela visão de aumentar a pena, de mudar a legislação,
porque temos leis suficientes para combater a corrupção. Choca-nos
ainda mais quando vemos que os que deveriam fiscalizar, combater e
ser os olhos da sociedade se omitem, tendo medo ou, em alguns
casos, envolvendo-se com a corrupção.

Na Comarca de São Sebastião do Paraíso, as ações do Ministério
Público, muitas vezes usadas com interesse político eleitoral, são
muito evidentes. Recentemente, na calada, o Ministério Público
afastou de lá um Promotor de Justiça, que já denunciei desta tribuna,
nesses meus 12 anos de mandato.

Na Comarca de Guanhães, onde ele estava, não foi punido. Pelo
contrário, os procedimentos que denunciei foram vergonhosa,
corporativa e melancolicamente arquivados.

Como prêmio, o Promotor Rômulo Generoso foi transferido para a
cidade de São Sebastião do Paraíso, onde aparece em uma gravação
conversando com um empresário criminoso, bandido, que desviou
mais de R$1 00.000.000,00 do erário público. Ele fez isso por meio de
uma operação de compensação fiscal, tributária, ao comprar milho de
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pequenos proprietários de Minas Gerais. Pasmem, senhores e
senhoras! Em vez de dar continuação à investigação, inclusive da
escuta telefônica, que permitiria orientações ao empresário bandido -
fazia advocacia administrativa -, preferiram suspender as gravações
imediatamente e retirá-lo da cidade.

Dessa forma, não obtivemos elementos suficientes para uma ação
efetiva da Corregedoria. E também dessa cidade - e isso aconteceu
há um mês - que chega aqui outra notícia. O jornal "Hoje", de São
Sebastião do Paraíso, de quarta-feira, 24/5/2006, traz o título:
"Lavagem de dinheiro envolve Promotor público". Ademais, fotos
coloridas mostram uma "big" mansão, a residência do Promotor. Já o
denunciei na Corregedoria por participar de churrasco na fazenda do
Deputado Federal Carlos MeDes e depois arquivar todos os
expedientes dele e seus aliados em São Sebastião do Paraíso.

E interessante, pois tenho grande apreço pelo Ministério Público.
Nesta Casa, sempre fui, e sou, defensor desse órgão. Todos os
Promotores que denuncio, a exemplo do que aconteceu com os dois
de Araxá, são absolvidos pela Corregedoria. Foram afastados
somente depois da notícia de envolvimento com o tráfico de drogas,
corrupção de menores, violência sexual contra crianças e
adolescentes, entre outras prevaricações, envolvimento na liberação
de cargas de milho roubadas de 120 carretas, enfim, depois que o fato
se transformou em escândalo na imprensa.

Durante 12 anos, denunciei também um Promotor de Pirapitinga,
cidadezinha na divisa com o Rio de Janeiro. Todos os seus
expedientes foram arquivados. Há dois meses, só depois que o caldo
entornou, que a opinião pública reagiu, ele foi afastado. Também
trabalhei na denúncia de outros dois Promotores. Esperamos que
esse fato tenha o mesmo fim.

Todavia, no ano passado, comuniquei esse fato ao órgão
Corregedor do Ministério Público. Ressaltei que ele, em pleno período
eleitoral, participava de churrascos na fazenda do Carlos Melies,
contra o qual não decidia. Agora, como os fatos acontecem? O jornal
traz um gráfico interessante. A Cooparaíso recebe terreno por
R$22.565,24 como pagamento de dívida. Na época dessa operação, o
Presidente da Cooparaíso era Carlos Meltes, o amiguinho do
Promotor, companheiro de churrasco. Ele passa o terreno, situado em
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um dos bairros mais valorizados de São Sebastião do Paraíso, ao
Promotor Emílio, que o adquire por R$11.784,36. São estranhas a
operação e a triangulação.

O Sr. Emílio não comprova o pagamento. Não há documentos dessa
transação. Algumas pessoas dizem que o terreno deve ter sido
adquirido como prêmio pela proteção ao Sr. Carlos Melles. Agora o
Promotor, Sr. Emílio, constrói uma mansão avaliada em mais de
R$1.000.000,00.

O quadro seguinte mostra que o Sr. Emílio sonega os impostos na
construção. Ele não recolheu ISS, INSS, IR, IPTU nem registrou a
construção no Crea. Interessante, que independência! A
inamovibilidade é importante para os Juízes e Promotores, mas há
essas distorções. Ele não pagou os impostos.

O mais grave é que, na Prefeitura Municipal, não existe nenhum
registro dessa construção. Trata-se de uma casa fantasma. Para não
fazer uma denúncia vazia, trouxe aqui o jornal em que consta a
certidão, em nome de quem estava o terreno, como foi vinculado e os
demais documentos que comprovam todas essas irregularidades.

Será que se tivessem agido, há um ano, conforme a minha
denúncia, isso teria acontecido? Respeitamos muito o trabalho do
Ministério Público, que não precisaria passar por essa situação
naquela cidade.

Tenho a tribuna da Assembléia para denunciar. Não mandarei uma
denúncia para a Corregedoria, conforme já encaminhei outras vezes.
Contei aqui os casos de três situações que denunciamos. Poderia
citar outros casos em que as providências só foram tomadas depois
que houve um escândalo na imprensa.

Acionaremos o Conselho Nacional do Ministério Público por meio de
uma representação. Encaminharemos toda a documentação que
temos do caso ao Conselho Nacional do Ministério Público, que terá a
responsabilidade de investigar a questão. Na realidade, esse
Promotor faz pose de vestal, de protetor da ética e se julga no direito
de fazer as maiores perseguições políticas na cidade de São
Sebastião do Paraíso, a mando do Carlos MelIes.

O Ministério tinha que ter um procedimento sobre o caso. Eu mesmo
já representei ao Conselho Nacional da Magistratura em relação a
dois Juízes de Minas; assim o fiz, depois que os seus órgãos internos
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Paiva, que prestou assessoria advocatícia ao Sr. Marco Túlio Fade!,
torturador condenado à maior pena de tortura no Brasil, em toda a
história.

Nossa lei é de 1997, mas já tínhamos o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que previa a pena anterior de tortura a crianças. Ele foi
condenado a 15 anos e 4 meses e era amigo de Wanderley. Depois
esse Juiz fraudou um atentado; ele mesmo se deu um tiro dentro do
carro para alegar que poderia ter sofrido um atentado por esse
Deputado ou por outras pessoas.

Entrei também com uma representação contra a Juíza Maria José
Starling, de Esmeraldas. Quero dizer a todo o Estado de Minas Gerais
que ela vende carteira de Comissário de Menor pelo valor de
R$3.500,00 a R$7.000,00 e também dá porte de armas a quem estiver
com essa carteira. Pela norma da Corregedoria, lá não poderia haver
mais do que 12 Comissários de Menores, mas a Comarca de
Esmeraldas tem 168 Comissários de Menores.

Amanhã entraremos com essa representação no Conselho Nacional
do Ministério Público. E preciso tomar uma posição.

E fácil denunciarmos o Vereador, que é eleito. Nossa vida é pública,
mas o silêncio do Ministério Público é grande. Tenho certeza de que,
amanhã, nenhuma página sairá acerca da denúncia que fizemos.
Parece que há um receio, um medo da imprensa em relação a essa
questão. Em São Sebastião do Paraíso, há um Ministério Público de
injustiça e não de justiça.

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

Deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham das galerias e
pela TV Assembléia; o assunto que me traz à tribuna é a questão da
agricultura e o sofrimento desse setor, do qual faço parte, como
profissional da área, como médico veterinário, como produtor rural e
como cooperativista.

Antes de abordar esse tema relevante, não posso deixar de abordar
outro igualmente relevante, a questão da ética, conforme manifestou o
Deputado Durval Angelo. Registro minha absoluta comunhão com o
sentimento de que a questão da ética e o combate implacável à
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corrupção não podem continuar apenas no discurso. Deve haver
uma atitude concreta.

Sou autor de uma proposta de emenda à Constituição mineira, mas
com caráter provocativo, pois nosso propósito é que haja unia
emenda à Constituição da República. Todos aqueles que ocupam
cargos públicos eletivos ou cargos de confiança, como Secretário
Municipal, Secretário Estadual e Ministro, aqueles que têm o poder de
deliberar sobre o recurso do povo, em especial nós, homens públicos,
de Vereador a Presidente da República, ao assumir o mandato, temos
automaticamente o sigilo bancário, fiscal e patrimonial aberto,
disponível, para que o Ministério Público possa fazer uso, caso haja
uma denúncia formal contra esse agente público. Para isso é preciso
que haja pelo menos suspeita de corrupção. Dessa forma o Ministério
Público pode exercer o seu papel, sem fazer daquilo um objeto de
mera divulgação gratuita, de mero sensacionalismo, buscando provas
e coibindo a corrupção.

E óbvio que não fiquei apenas na proposta. No ano passado,
quando apresentei essa proposta, informei a esta Casa e deixei à
disposição de todos uma autorização formal, assinada por mim,
entregue ao Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,
delegando a ele e automaticamente extensivo a todo Promotor Público
que minha vida pública, minha vida como cidadão está absolutamente
aberta ao sigilo bancário fiscal e patrimonial, desde a época em que
fui Vereador, Prefeito e enquanto exercer uma atividade pública. Digo
isso não com ufanismo, não para rue vangloriar, mas porque é preciso
um choque de transparência. Não basta dizer que vamos combater a
corrupção se continuar havendo nos bastidores do poder a
possibilidades de as coisas serem feitas às escondidas.

O Deputado Durval Angelo afirmou que a Polícia Federal tem mais
liberdade no governo Lula, motivo pelo qual prendeu mais pessoas, o
que é absolutamente fora da realidade. Vivemos num processo
democrático, em que a liberdade que a Polícia Federal tem hoje é a
mesma que tinha no governo anterior. A diferença é que a corrupção
aumentou e, por isso, mais pessoas foram presas. A diferença é muito
clara. A corrupção aumentou com esse governo que está aí.
Aumentou de maneira assustadora, e o governo tenta tapar o sol com
a peneira.
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temos de combater a corrupção com firmeza e que precisamos de
transparência. Comungo integralmente com o que o Deputado Durval
Angelo disse.

Ora, foram presas mais pessoas porque nunca se roubou tanto
neste país e de uma maneira orquestrada por partidos políticos,
Congresso Nacional e governo federal, com o envolvimento de
grandes autarquias, como os Correios, de fundos de pensão e de
Ministros! Ou será que os Ministros caíram por acaso? Será que
algum foi demitido porque o Presidente deixou de gostar dele? Será
que o Presidente do partido caiu porque, de repente, houve uma
mudança ideológica? E por podridão, por corrupção no coração do PT
e do governo! E óbvio que a Polícia Federal agiu mais.

Há um outro aspecto que gostaria de abordar, Sr. Presidente, antes
de falar sobre o assunto que me trouxe a esta tribuna, que é a
agricultura. Não posso deixar de fazer uma ressalva muito pontual
com relação à Cooparaíso, cooperativa de produtores rurais. Sou
cafeicultor e sócio dessa cooperativa. Podem dizer: "Ah, é Deputado e
começou a mexer com cooperativa!". Mas é o contrário. Sou pequeno
produtor rural, médico-veterinário e cooperativista. Dirigi entidade
cooperativa por muito tempo e, ao longo da vida, fui entendendo que a
política de maneira séria, honesta e correta é um instrumento
importante para promover as transformações que nossas cidades,
nosso Estado e o País precisam. Mas não deixei de ser um
cooperativista. A Cooparaíso é uma das referências do setor
cooperativista do Brasil e da América Latina. Trata-se de uma
instituição séria, bem gerida, com cooperados atuantes, que prestam
um serviço fantástico. Conheço o Deputado Carlos MeDes, também
cooperativista, há mais de 20 anos, e tenho enorme respeito por sua
figura. Não discutirei os aspectos que envolvem um, determinado
Promotor que não conheço e os fatos de sua atuação. E bom que se
destaque que um Deputado Federal como Carlos Melles é uma
pessoa pública, com sua vida absolutamente aberta a todo o povo
mineiro e brasileiro. Não o vejo envolvido em nenhum desses
escândalos de "mensalão" e sanguessuga, coisas que realmente nos
deixam repugnados, enojados, para dizer a palavra mais apropriada,
não é, Padre João? De fato, nós, que queremos ver este país fazer
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justiça para com os mais pobres e humildes, vemos o dinheiro
público sendo roubado, de maneira descarada, por Deputados
Federais, Ministros e outras figuras da República. Enquanto isso, não
posso deixar de registrar que, embora perceba que há uma disputa
local - não entrarei no seu mérito, porque a natureza é muito mais
política -, é importante falar, tendo em vista que o assunto ficou no ar:
"Ah, o Promotor não processou o Carlos MelIes; o Promotor comeu
churrasco na fazenda do Carlos MelIes". O que há contra esse
Deputado? O que existe, de maneira pontual, com relação à sua
seriedade, sua pessoa e sua honorabilidade? Se ele tosse meu irmão
de sangue ou qualquer outra pessoa, não seriam os laços de amizade
ou de cooperativismo... Aliás, é bom que se diga que nem sou do
mesmo partido do Deputado Carlos MelIes, não tive votos em conjunto
nem faço campanha com ele. Se falamos de ética, não podemos
contribuir para o aumento da impunidade. Se todas as vezes em que
houver uma divergência de natureza política jogarmos o nome de uma
pessoa na vala comum, ficará difícil punir os verdadeiros culpados. Foi
o que andaram tentando fazer por aí, distribuindo todo tipo de lista.
Não há outra palavra para esse tipo de gente a não ser "moleque",
"irresponsável", que saiu por aí distribuindo todo tipo de lista e
dizendo: "Ah, eu acho, ouvi dizer". Não comprovam nada e afirmam
que todos são bandidos. Não é bem assim. O cidadão, o eleitor, a
figura do trabalhador brasileiro está ficando cada dia mais atenta.
Quero chamar cada um e dizer que tique realmente atento e não
aceite esse tipo de provocação, porque todos são iguais. Disponibilizei
o meu sigilo bancário à população, há mais de um ano, não porque
estivesse sendo acusado de alguma coisa, porque não estava, mas
porque precisamos contribuir para a separação do joio do trigo,
separar quem assume a vida pública como missão de vida, para
trabalhar. Naturalmente, podemos encontrar os que não gostam dele.
Acho absolutamente natural que algum parlamentar ou liderança
política não goste das minhas idéias.

Agora, respeitar os demais colegas de outros partidos e respeitar-
me como cidadão é o primeiro fundamento da ética. Se jogarmos
todos na vala comum só porque discordarmos de suas idéias, não
será democracia.

Sr. Presidente, restam-me ainda um pouco mais de 5 minutos.
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preocupação com o produtor rural - trabalhador rural. Vejo chegar aqui
o Deputado Paulo Piau, meu grande amigo. Tenho conclamado cada
pequeno, médio e grande produtor que nos ajude a fazer com que o
cidadão comum, às vezes com pouca familiaridade com a vida do
campo, compreenda que nós, proprietários de alguma gleba de terra,
onde se produz café, gado de corte ou leite, somos, em primeiro lugar,
trabalhadores rurais. A grande maioria desses que trabalham na
própria propriedade com sua família e eventualmente possuem
empregados para compartilhar a atividade do dia-a-dia e daqueles
que, no passado, eram chamados de fazendeiros - e enchiam a boca
para dizer isso - hoje estão numa luta terrível. Deputado Fahim
Sawan, V. Exa., que vem do Triângulo Mineiro, maravilha em termos
de potencial produtivo, sofre com isso. Esses trabalhadores, que,
aliás, são empregadores ao mesmo tempo, levantam cedo para tirar o
leite, preparar o solo e colher o café, principalmente nessa época de
colheita - essa é uma atividade muito manual - não estão dando conta
de tratar da família, de pagar o estudo e a faculdade do filho e de
manter funcionando seus equipamentos. Estamos vivendo um
processo de empobrecimento da agricultura num país eminentemente
agrícola, de uma estrutura que garante... Todos os pacotes
econômicos da história deste país foram ancorados na produção
agrícola.

Quando o atual governo se vangloria com a balança comercial,
dizendo que nunca exportaram como estão exportando, algum
cidadão da cidade provavelmente pensa: "O governo federal deve
estar exportando alguma coisa'. Deputado Fahim Sawan, a não ser as
viagens do Presidente Lula - aliás, exportamo-lo constantemente, mas
ele retorna -, quem exporta é o trabalhador e o produtor, às custas do
seu patrimônio, que está ficando mais pobre. Depois vem o governo
dizendo que soltou um pacote. Deputado Fahim Sawan, sabe o que é
pacote? Emprestar mais dinheiro; é dar corda para o sujeito enforcar-
se, ou melhor, é dar corda para o produtor enforcar-se. Mesmo a
agricultura hoje possui juro real. Então, emprestar dinheiro com juros
reais numa realidade de inflação baixa, enquanto o povo não tem
dinheiro para comprar... Aliás, é bom que se destaque que essa
inflação baixa é graças a um plano econômico concebido no governo
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anterior. Cairam tanto o mercado, o comércio e as atividades
econômicas que ninguém consegue comprar. Todos estão numa
situação muito ruim. O funcionário público está ganhando tão mal.
Portanto não tem como haver inflação num mercado em que a procura
está deprimida.

Exatamente nessa situação, vemos o empobrecimento da
agricultura e o governo dizendo que emprestará mais dinheiro. Ora,
precisamos de atitude mais séria do governo. Subiram os insumos
agrícolas, o adubo, enfim. tudo. O governo não elaborou nenhuma
política para ajudar-nos a controlar o preço que está nas mãos das
multinacionais. Uma política subiu alegando que o dólar estava alto.
Baixaram o dólar, mas não o preço de adubo, de nenhum insumo,
defensivos, nem de medicamentos. O custo da produção continua
alto; e o produto que produzimos não. A carne e o leite baixaram de
preço. O pior é que, às vezes, não baixa para o consumidor. Então,
fica assustado e indaga por que este Deputado está reclamando se fui
ao açougue e não baixou de preço; também comprei o leite, que
continua alto.

Há dois anos, o produtor rural vendia uma arroba de boi a R$60,00;
porém hoje a vende por R$43,00 e ainda corre o risco de não receber.
Além disso, é roubado no momento da venda, pois a pesagem é feita
sem nenhum acompanhamento dele. Ocorreu o mesmo com o leite:
reduziu para o produtor rural. A soja nem se fala! Falência total. Os
juros continuam altos. O dólar está subvalorizado; e o real,
sobrevalorizado, fazendo com que nós, produtores rurais, vivamos um
momento extremamente difícil.

Apesar de todas essas dificuldades, ainda temos pessoas que
trabalham em prol da agricultura com seriedade, como vimos hoje, na
abertura da SuperAgro, feira maravilhosa promovida pelo governo do
Estado, em parceria com a Faemg. Havia mais de 3 mil animais de
alta qualidade, prova de que o produtor sobrevive a duras penas, mas
acredita no futuro por se tratar de uma vocação natural. Estive lá do
lado do nosso querido companheiro José Silva, técnico da área e
funcionário de carreira da Emater. Defendi-o há pouco dias no
Plenário e insisti em fazê-lo. E não estava errado. Batalhou, debateu,
conseguiu um aumento para os funcionários da Emater. A cada dia,
lutaremos pela sua ampliação por sabermos que estamos longe de
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desse órgão, como também aos do IMA e aos demais da área rural.
Tivemos, então, essa notícia boa: o que defendemos aqui, neste

Plenário, ao lado dos servidores e o que o José Silva estava
defendendo, surtiu resultado. Fiz essa defesa alto e bom som. Em
função da sensibilidade do Governador Aécio Neves, já está sendo
acertado com as lideranças dos trabalhadores daquele órgão um
aumento de imediato.

Sr. Presidente, muito obrigado. Não tivemos condições de dizer tudo
o que gostaríamos dessa feira, mas deixo os meus cumprimentos à
Faemg e ao Secretário de Agricultura por, em tempos difíceis, de
vacas magras, continuarem acreditando na nossa agropecuária.

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

Deputadas, telespectadores, imprensa, público nas galerias,
primeiramente tecerei alguns comentários acerca da fala do meu
antecessor, Deputado Domingos Sávio.

Realmente, Deputado, nós, que viemos de cidades eminentemente
agrícolas, que trabalhamos com a pecuária, temos visto, um desastre
em relação à política adotada pelo governo federal no que tange à
política do câmbio, dos preços, da alta dos insumos, da baixa
valorização dos produtos e da não-compreensão de que a agricultura
e a pecuária são a mola propulsora do País.

Infelizmente, também tenho que concordar com V. Exa., Deputado
Domingos Sávio, no que se refere à dilapidação dos patrimônios.
Refiro-me não só à renovação das frotas, que não ocorre mais, não só
aos investimentos, mas também a outros aspectos. Na minha região,
quando a pessoa planta honestamente soja, milho, às vezes, em três
ou quatro anos, tudo é uma maravilha; todos investem, animam-se
com o setor, exportam, como V. Exa. disse. Entretanto, quando
apenas um ano vai mal, precisam vender os seus patrimônios para
saldar dívidas com os bancos e com os financiamentos adquiridos. Há
quase três anos isso vem acontecendo.

Lamentavelmente, hoje vemos na nossa região pessoas tendo que
vender as suas propriedades, entregá-las, às vezes, ao setor
sucroalcooleiro, ou então, simplesmente desistir da atividade que
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move este país.
Temos alertado toda a população sobre essa questão, pois

infelizmente chegará o momento em que faltarão grãos, como previsto
para este ano. Prevê-se uma safra 30% menor. Salidarizo-me,
portanto, com as suas palavras e com todos os agricultores.

Estive, agora há pouco, na abertura da SuperAgro, onde presenciei
o esforço do governo do Estado em tentar fazer alguma coisa pelos
agricultores e pelos pecuaristas.

Parabenizo o Secretário de Agricultura, Marco Antônio Rodrigues da
Cunha, que vem desempenhando papel brilhante representando o
nosso setor e o Governador Aécio Neves.

Hoje, dia 31 de maio, em centenas de países ao redor do mundo
celebra-se o Dia Mundial sem Tabaco. Esta data tem um significado
muito importante, e nós, da Frente Parlamentar de Luta contra as
Drogas, não poderíamos deixar de nos pronunciar. Essa questão
envolve todos os continentes na luta para atenuar, senão debelar, o
hábito de fumar, encarado como doença que acomete o indivíduo,
pois vicia e o torna refém de um mal que o prejudica e o debilita,
abreviando, na maioria das vezes, a vida dos fumantes.

Por se tratar de droga lícita, o cigarro, que, em tese, não afasta o
usuário das atividades sociais e de suas funções na sociedade,
necessita de intensa campanha de massificação contra os seus
malefícios. Mas, na medida em que a concepção do dano passa a ter
uma dimensão coletiva, não se restringindo apenas ao fumante ativo,
podemos avançar mais agressivamente no cerceamento ao usuário,
dificultando-lhe a prática comungada com não-fumantes.

E preciso ressaltar que a maior causa de morte que se poderia evitar
é a provocada pelo cigarro; a segunda, pela bebida; e a terceira, pela
fumaça do cigarro, no fumante passivo. Esse novo conceito colaborou
recentemente para uma redução do consumo. Entretanto, com a
população flutuante de usuários para ex-usuários e de novos usuários
que ingressam diariamente no mercado de consumo de tabaco, ainda
não é possível provocar, com essa redução, um impacto significativo
nessa indústria.

Na esteira inversa da redução do consumo, dos anos 60 para cá, em
termos percentuais, considerando-se as faixas etárias, há de se levar
em conta o aumento exponencial da população no mundo.
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fumantes. Os jovens estão começando a fumar cada vez mais cedo, a
partir - pasmem os senhores - dos 8 anos de idade. Estima-se que 30
milhões de brasileiros sejam fumantes e que, no mundo, anualmente,
3 milhões de pessoas morram precocemente em conseqüência do
tabagismo. No Brasil, esse número chega a 200 mil pessoas, e
aumenta a cada ano. O tabagismo é diretamente responsável por 30%
de todas as mortes por todos os tipos de câncer, além de estar
relacionado a 90% dos cânceres de pulmão. Fumar está ligado a
aneurismas arteriais, trombose vascular, úlceras do trato digestivo,
infecções respiratórias, impotência sexual no homem e menopausa
precoce nas mulheres.

Em Minas Gerais, estima-se que cerca de 8% dos casos novos de
câncer em mulheres sejam de traquéia, brônquio e pulmão. Nos
homens, este número chega a 14,5%. Os números da OMS indicam
que há uma equiparação, quase uma igualdade, entre homens e
mulheres no que tange ao cigarro. Atualmente, o número de mulheres
fumantes é igual ao de homens fumantes; por isso, muitas estão
morrendo pelas complicações decorrentes do cigarro. Metade dos
fumantes morrem vítimas de doenças provocadas pelo cigarro. A cada
minuto, morre um fumante no Brasil e, a cada seis segundos, um
fumante no mundo. Um cigarro contém 4.720 substâncias tóxicas.
Algumas são encontradas em venenos para matar ratos, pulgas,
baratas, em tinta para caneta esferográfica e em tinturas para cabelo.
Praticamente todos os males advindos do tabaco são do
conhecimento de quase todos os fumantes.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é nosso papel esclarecer à
população o tempo inteiro. Por isso, é necessário encarar o hábito de
tunar como um problema de saúde pública, em que estão envolvidos
fatores humanitários, econômicos e sociais, e que deve ser enfrentado
de forma aberta, e não hipócrita, cientes de que estamos diante de
uma relação de força e poder que envolve interesses de grande
escala para a economia mundial.

Como subsídio a este drama, vale a reflexão do tema, já proposto e
debatido anos atrás, em que se relaciona tabaco e pobreza como num
círculo vicioso. Passo a ler alguns trechos: "Segundo entidades
ligadas às Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, a
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Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento e o
Banco Mundial! o consumo de tabaco vem impondo uma carga cada
vez mais pesada sobre países em desenvolvimento.

Considerando que saúde é um tema central para o desenvolvimento
e para o combate à pobreza, essas entidades recomendam que, nas
ações para a redução da pobreza e para a promoção do
desenvolvimento sustentável, os governos dirijam seus esforços ao
controle de doenças que afetam, de forma mais intensa, as classes
sociais menos favorecidas, principalmente as associadas ao consumo
de tabaco.

Dados mostram que 80% das pessoas que consomem tabaco
apresentam algum grau de dependência química da nicotina. Nesse
contexto, é importante reconhecer que a dependência do tabaco faz
com que muitos chefes de famílias de baixa renda desviem para a
compra de cigarros o dinheiro que deveria destinar à alimentação,
lazer, ou mesmo à preservação da sua saúde e de sua família.

Essa realidade faz com que entidades como o Banco Mundial, a
OMS e outras entidades desenvolvi mentistas ligadas as Nações
Unidas considerem o consumo de tabaco um fator agravante da
pobreza, da fome e da desnutrição. E foi a preocupação com a
progressiva expansão do consumo de tabaco, principalmente nos
países em desenvolvimento, que levou mais de 190 países a propor a
adoção do primeiro tratado internacional de saúde pública da história
da humanidade: a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.
Seu objetivo foi unir os países para a adoção de um conjunto de
medidas para deter a expansão global do consumo de tabaco".

Caros colegas, tão alarmante situação nos coloca diante de um
quadro perverso. A indústria do tabagismo prospera, grassa nas
camadas mais desfavorecidas e se expande com maior intensidade
nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso.

Precisamos, no dia-a-dia, intensificar nossa campanha em favor da
vida, ou seja, agirmos sempre como instrumentos de transformação
da sociedade. Dessa forma, atuaremos coletivamente para minimizar,
senão eliminar, uma série de males.

Não poderia deixar de registrar a minha homenagem a esse grande
mineiro que representa uma bandeira histórica no Brasil e é meu
amigo, inspirador e conselheiro: Prof. Elias Murad, homem que dedica
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sua existência por essa causa e que é exemplo para todos nós. Há
muito, vem lutando contra todas as drogas, inclusive o tabaco. Com
muita honra e orgulho, pudemos aprovar, nesta Casa, a Comenda de
Luta contra as Drogas Prof. Elias Murad, que certamente referendará
a tantos que se entregam na missão de promoção e libertação
humana. Muito obrigado.

São essas as palavras que queria trazer em nome da Frente
Parlamentar de Luta contra as Drogas, neste dia 31 de maio, em que
destacamos nossa luta contra o tabagismo.

Aproveito a oportunidade para comunicar à população uma
discussão que será feita nesta Casa na Comissão de Administração
Pública, onde foi aprovado um requerimento para discutirmos a
questão do aumento do tempo da licença maternidade.

Há quase um ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria
com a Ordem dos Advogados do Brasil, desencadeou, em nível
nacional, a campanha nacional intitulada 'Licença maternidade: seis
meses é melhor', visando a prorrogação por 60 dias da presença da
mãe junto ao filho. Essa medida visa a ampliar o vínculo afetivo entre
mulheres e seus bebês. A extensão dessa conquista por mais um
pequeno tempo de 60 dias representa um alcance enorme para o
recém-nascido, pois os seis primeiros meses de vida - e, como
médicos, podemos afirmar isso - são decisivos para o crescimento
cerebral e a formação das estruturas de que dependem o
desenvolvimento mental normal e a personalidade sadia, preconiza a
SBP, alicerçada em estudos e constatações científicas.

Acresce o fato de que a mãe trabalhadora, ao permanecer com seu
filho esses seis meses, poderá ter um retorno mais equilibrado ao
trabalho, ciente de que cumpriu um ciclo mínimo de vinculação intensa
e continuada com a criança.

Em recente encontro com o Presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, Dr. Dioclécio Campos Jr., pude reforçar minhas convicções
no sentido de que esse benefício trará ganhos inquestionáveis para os
pais, filhos e a sociedade em geral.

Firmei o compromisso, com a parceria da SBP e a OAB nacional, de
propor audiência pública em nossa Comissão para debater o aumento
da licença-maternidade para 180 dias e da licença-paternidade para
15 dias no âmbito dos servidores públicos estaduais, bem como
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apresentar requerimento, na forma regimental, a fim de que seja
formulado apelo ao Exmo. Governador Aécio Neves para que envide
esforços no sentido de estudar mecanismos que possam assegurar
essa conquista às abnegadas servidoras mineiras.

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, a adoção da licença-
maternidade de seis meses pelo Estado de Minas Gerais
representaria um marco político institucional de incomparável valor
referencial para torná-la uma referência e uma realidade nacional.

No Senado Federal, tramita um projeto de lei da Senadora Patrícia
Saboya que originalmente visa à extensão da licença-maternidade em
caráter de adesão por empresas de iniciativa privada, que passariam
a adotar o benefício.

De acordo com o artigo do Presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, o aconchego resultante de uma interação sensorial tão
estreita dá à criança a sensação de "pertencimento", referência
insubstituível para a estruturação de sua personalidade.

Minas Gerais, pela importância e o significado político e social que
representa no cenário nacional, pelas raízes que tem, embasadas em
valores de estima, ponderação e equilíbrio, tão avivados neste
momento pelo papel de liderança fone que se consolida por meio da
pujança do Governador Aécio Neves, pode avançar ainda mais,
assegurando às servidoras mineiras e a seus novos filhos essa
conquista, que certamente trará repercussões definitivas em suas
vidas.

Tenho a convicção de que nosso Estado, de fato, sintetiza os
anseios de uma nação mais justa e solidária, e com certeza o
preservamos na qualidade de cada novo mineiro que aqui nasceu.
Muito obrigado.

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

Correia, Deputadas, Deputados e servidores que acompanham os
trabalhos da Assembléia, nesta tarde, em que há projetos importantes
na pauta, entre eles, o Projeto de Lei n2 2005/2004, que dá
continuidade ao processo de aprovação de planos de carreiras e
tabelas salariais, para o qual o Bloco PT-PCd0B cobra e busca, desde
o início, agilidade na tramitação.
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prejuízo de possíveis avanços. Assim, é importante a existência de
quórum para a votação do Projeto de Lei n Q 2005/2004. Sr.
Presidente, dentro da premissa regimental, quem sabe poderemos
colocá-lo à frente de outros projetos, para que possamos aprová-lo
nesta tarde? O Presidente da Mesa pode apresentar esse
requerimento.

Cumprimento o Deputado Fahim Sawan, pelo trabalho na frente
parlamentar, e nossa querida Uberaba. E muito bom quando as
frentes parlamentares, de fato, cumprem seu papel.

Nesse sentido, Deputado Fahim Sawan e demais integrantes da
frente parlamentar, o seu pronunciamento é muito importante.
Sabemos que há o ponto negativo de o usuário não compreender,
mas o recurso público gasto pelo sistema de saúde nesse trabalho
preventivo é muito importante.

Na linha de fortalecimento dessas frentes parlamentares, aproveito
para comunicar que, há alguns dias, em reunião pública no Sudoeste
mineiro, foi feita a denúncia de exploração sexual, cometida por um
Vereador de llicínea. Vários Deputados assinaram um requerimento
que apresentamos ao Ministério Público, e a Deputada Maria Olívia
alertou a Assembléia para que efetivasse medidas que defendam a
criança e o adolescente e rompam com a impunidade. Fizemos o
requerimento ao Procurador-Geral Jarbas Soares, cuja trajetória no
Ministério Público é relevante. Rapidamente, o Sr. Ronald Albergaria
nos respondeu que o Promotor Fernando Muniz Silva já ajuizou a
competente ação penal em favor do citado indivíduo, e o processo já
está tramitando na Justiça.

Tratarei de importante projeto em curso na Assembléia, o
Parlamento Jovem. Mas antes, em função da exposição do Deputado
que me antecedeu, sinto-me na obrigação, como ex-Líder do Bloco
PT-PCdoB, hoje tão bem representado pelo Deputado Ricardo Duarte,
de discordar de algumas afirmações desse Deputado de oposição ao
governo Lula.

Devemos respeitar todas as opiniões, pois esta é uma Casa
democrática. Nessa linha, discordo do Deputado que nos antecedeu,
quando disse que estamos vivendo um momento ruim, em que as
coisas não estão acontecendo na economia e na área social e que,



183

infelizmente, o Presidente viaja para fora do País e volta,
insinuando que gostaria de ver o Brasil livre do atual Presidente.
Todos nós, no dia to de outubro, poderemos tomar a decisão livre,
democrática e soberana. Parece-me que o Deputado está na
contramão do que pensa o povo brasileiro e dos dados. Não quero
dizer que a situação esteja às mil maravilhas ou que o povo brasileiro
esteja com sua situação resolvida. Quem conhece a história política,
econômica e social do Brasil, conhece nossa dívida histórica.
Ninguém pode estar satisfeito com o nível de concentração de renda,
com a exclusão social ou com a falência do sistema de segurança
pública. Os nossos indicadores sociais ainda nos preocupam muito.
Não estamos na ilha da fantasia, não queremos fazer um discurso
demagógico, de auto-elogio, ou ufanista. Mas é inegável que o Brasil
está em outro rumo, que defendemos, compatibilizando políticas
econômicas e sociais. Não é por outro motivo que, quando
comparamos o número de empregos gerados ao mês no governo
Lula, o número médio é 100 mil.

No período do governo Fernando Henrique, do partido do Deputado
que nos antecedeu, com boa-vontade, a média não chegava a 15 mil
novos empregos. Há quem diga que foram apenas 8 mil empregos,
então, há uma dúvida. Vamos ser generosos com o governo Fernando
Henrique e dizer que a média foi de 15 mil novos empregos. Já o
governo Lula faz uma média de 100 mil novos empregos. Apenas em
abril, foram abertos 200 mil empregos.

O Deputado se referiu ao desprestígio dos produtores do leite. O
governo Lula, só nas regiões Norte, do Mucuri e do Jequitinhonha.
compra 150 mil litros de leite por dia, que são distribuídos em parceria
com a Pastoral da Criança às famílias pobres, integrando o programa
Fome Zero. E é justamente isso o que defendemos: a
compatibilização do estímulo ao desenvolvimento econômico da
atividade produtiva, no caso a pecuária leiteira, com a questão social.

A agricultura familiar quase quadruplicou os recursos. O preço do
arroz diminuiu não porque o povo está comprando menos, mas
porque o salário mínimo, que comprava 1,2 do valor correspondente à
cesta básica, hoje compra duas cestas básicas: ou seja, houve
aumento real - não que o salário mínimo seja uma maravilha.

E inegável que o Bolsa-Família injeta recursos nos pequenos
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a 40% do dinheiro em circulação, que é injetado na economia, nas
mercearias, nas padarias, na aquisição de alimentos da agricultura
familiar, decorrente dessa transferência de renda. Trata-se de um
programa de cidadania, porque renda é direito.

Deputado Rogério Correia, não é por outro motivo que a pesquisa
mostrou que 25% dos entrevistados identificam as políticas sociais
como um grande avanço do governo Lula; 14%, as políticas
econômicas; 11%, melhores salários, O Brasil está noutro rumo.

Infelizmente, as CPls do Congresso fizeram muita pirotecnia e talvez
não tenham aprofundado no trabalho investigativo como deveriam,
mas elas ocorreram. O ex-Governador Geraldo Alckmin sufocou 39
pedidos de CPI na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Hoje a Polícia Federal faz um trabalho exemplar não só contra
agentes políticos, mas também contra esquemas e quadrilhas em
vários níveis. Parece-me que o Deputado tucano está morando em
outro país. Concordo com ele numa questão: o servidor estadual está
sofrendo. De fato, há um arrojo, uma defasagem de salário. Se não
fosse a firme atuação desta Assembléia Legislativa para acelerar os
planos de carreira e as tabelas salariais, a situação estaria pior. Mas
discordo democraticamente das outras afirmações.

Sr. Presidente, quero convidar, por meio desta tribuna e da TV
Assembléia, os interessados a participar de importante evento, o
Parlamento Jovem, a ser realizado pela Assembléia Legislativa, em
parceria com a PUC, neste Plenário, na segunda-feira, 5/6/2006.

O Parlamento Jovem é um projeto que conta com o apoio da
Assembléia e do curso de Ciências Sociais da PUC-MG, unidade São
Gabriel. Trata-se de um trabalho que envolve oito escolas de ensino
médio das redes pública e privada de Belo Horizonte, com 120
estudantes, alguns de nível superior, mas a maioria de nível médio,
que acompanham, durante quatro ou cinco meses, os trabalhos da
Assembléia.

Os alunos participam de oficinas e aulas de cidadania para
compreenderem o funcionamento do Legislativo. Eles discutem temas
pertinentes às políticas voltadas à juventude e, na plenária final, a
realizar-se nesta Assembléia, em 5/6/2006, aprovarão propostas,
sugestões e até iniciativas populares de leis, que serão apreciadas
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pela Comissão de Participação Popular, hoje presidida pela nossa
companheira Deputada Maria Tereza [ara.

Como ex-Presidente da Comissão de Participação Popular,
responsável pela implantação da primeira edição do projeto
Parlamento Jovem, fico muito feliz em termos, hoje, em sua terceira
edição, jovens estudantes do Colégio Batista; do Colégio Santo
Antônio; da Escola Estadual Governador Milton Campos, o antigo
Estadual Central, onde me formei; da Escola Estadual Prof. Guilherme
Azevedo [age; da Escola Estadual Sagrada Família; da Escola
Municipal Tabajara Pedroso; e da Escola Técnica de Formação
Gerencial do Sebrae. São 120 alunos que estão discutindo
participação política, direito à informação e políticas relacionadas com
o primeiro emprego.

Deputado Rogério Correia, dezenas de propostas apresentadas e
aprovadas em Plenário, na próxima segunda-feira, serão discutidas
pela Comissão de Participação Popular e tornar-se-ão propostas,
projetos de iniciativa de lei popular. Então, esse é um projeto muito
importante.

Gostaria também de parabenizar o Presidente, Deputado Mauri
Torres: que acolheu a sugestão da PUC Minas e, este ano,
interiorizará o projeto Parlamento Jovem. O projeto terá, em agosto,
mais uma edição e contará com a participação da PUC da cidade de
Arcos, envolvendo Arcos e Pains, que é governada pelo petista,
companheiro e amigo Ronaldo Gonçalves e recebe, atualmente, as
transmissões da TV Assembléia. Então, no segundo semestre, haverá
o Parlamento Jovem interiorizado, e, no ano que vem, a Assembléia
Legislativa o expandirá para todo o Estado de Minas Gerais.

E muito importante resgatar e aproximar a juventude do parlamento.
A falta de credibilidade nele e, muitas vezes, o seu desgaste, exigem
de nós ações concretas e efetivas que mostrem as possibilidades
positivas que tem, por meio das iniciativas de leis, de audiências, de
seminários e de formação para a cidadania.

Cumprimento todas as escolas envolvidas seus professores, a PUC
Minas e todos os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, cujo empenho é determinante no êxito do projeto. E
nós, da Comissão de Participação Popular, receberemos e
acolheremos todas essas propostas com a maior atenção e carinho,
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porque são propostas que emanam da juventude. Não haverá uma
nação, um país justo, soberano e cidadão, se não se investir na
formação de consciências, na formação morai e intelectual da sua
juventude. O projeto Parlamento Jovem é uma modesta contribuição
que o Parlamento mineiro pode, em parceria com as universidades,
oferecer à juventude mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica aqui
o apelo para que votemos ainda hoje o Projeto de Lei n 9 2.005/2004.* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Com a palavra, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Srs. Deputados, Sra. Deputada Elisa
Costa, a quem agradeço por ajudar a presidir esta sessão, senhores e
senhoras, telespectadores da TV Assembléia, companheiras e
companheiros funcionários públicos presentes, contamos hoje com a
participação dos Fiscais da Fazenda, trabalhadores da Secretaria de
Fazenda. E queria expressar já o compromisso de colocarmos à frente
o Projeto de Lei n 1 2.005/2004, que já se encontra em 2 Q turno, para
aprovação. E o último dos planos de carreira a ser aprovado na
Assembléia Legislativa. Já há um consenso para sua votação, e,
daqui a pouco, o aprovaremos.

Cumprimento também os professores e as professoras que hoje
realizam mais um dia de paralisação, pois já viram que a tabela
aprovada e enviada pelo Governador Aécio Neves foi muito menor do
que ele propagandeou pela televisão e pelas emissoras de rádio.
Houve uma intensa propaganda que, infelizmente, não condisse com
a esperança que tinham. E, hoje, eles realizam mais um dia de
paralisação e uma assembléia nas escadarias da Assembléia
Legislativa.

Mais urna vez, desta tribuna, abordo o tema educação, pois algumas
medidas que vêm sendo tomadas precisam ser analisadas. Trouxe
alguns quadros que julgo importante ser comparados, em relação ao
que tem sido feito no País e neste Estado, em termos de educação. E
importante fazermos essa comparação, porque, na semana passada,
Deputados da Oposição ao Presidente Lula e da Situação em relação
ao Governador Aécio vieram aqui comparar os salários dos
professores universitários com os dos professores estaduais.
Evidentemente, não queria fazer essa comparação, pois é sempre
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ruim comparar o governo do Estado com o federal, mas foram os -
Deputados da base do governo Aécio que iniciaram esse debate. E
preciso que fique claro à população mineira que, de fato, isso ocorreu.

Em nosso Estado, parece que os professores começam a chegar a
esta Casa sabendo muito bem que a educação não foi prioridade do
Governador Aécio; aliás, os funcionários públicos, de modo geral,
sabem disso, tanto assim é, que os fiscais estão aqui para aprovar
ainda a sua tabela salarial, que deveria ter sido aprovada no primeiro
ano do mandato do atual Governador, e não no último, para entrar em
vigor quase no último semestre deste ano. O proc'esso demorou
porque, primeiramente, veio o "choque de gestão", que quase matou o
servidor eletrocutado; depois, o plano de carreira, sem tabela, e,
posteriormente, uma discussão muito pequena sobre a tabela. Tudo
isso motivou esse atraso.

Queria dizer a vocês que hoje está em discussão, no Senado
Federal e no Congresso Nacional, a votação do Fundeb. Trata-se de
um importante projeto, que ainda não foi votado, de forma definitiva,
no Senado. Fazemos um apelo aos Senadores para que agilizem
essa votação. Caso seja aprovado, teremos, no Brasil, ainda neste
ano, a União apostando, no primeiro ano do Fundeb, mais de
R$2.000.000.000,00, totalizando, ao final de quatro anos, mais
R$4.500.000.000,00. Esse Fundo não se destinará apenas ao ensino
fundamental, mas também à educação infantil e ao ensino médio,
abrangendo crianças e jovens brasileiros. Portanto, serão, pelo
menos, mais oito anos de escolaridade obrigatória, com recursos da
União, dos Estados e dos Municípios. Constitui um enorme avanço,
que precisa ser consolidado; por isso o Senado tem de dar prioridade
à votação desse projeto.

Também esperamos ver consolidado, no governo Lula, o programa
fundamental, por ele instituído, que inicia processo de diminuição do
déficit educacional no Brasil, que representa um acúmulo de décadas
de governos conservadores e neoliberais. Aliás, o governo Fernando
Henrique Cardoso procurou fazer com que o Estado brasileiro ficasse
cada vez mais defasado. Do ponto de vista da educação e do ensino
do 32 grau, foi um verdadeiro desastre. Para recuperar esse déficit, o
Presidente Lula instituiu o ProUni, que já conta com 160 mil novos
estudantes. Para este ano, a meta é alcançar mais 200 mil
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estudantes, isso significa que estudantes carentes, que não 188
possuíam condição de freqüentar uma universidade, terão acesso a
escolas federais e particulares.

São 200 mil novos estudantes que vêm de escolas públicas. Entre
eles, há negros, índios e deficientes. Então, os alunos mais carentes,
que não tinham condições de entrar em uma universidade, agora
ingressam em instituições públicas e particulares por intermédio do
programa ProUni; todavia o governo Lula não se limitou apenas a
garantir vagas nas universidades privadas. Só em Minas Gerais
construiu três universidades: uma no Triângulo, uma em Alfenas, no
Sul do Estado, e outra, que considero importantíssima, no
Jequitinhonha e no Mucuri. Como se vê, apenas em três anos e meio
de governo, construiu três universidades no Estado. No total, foram
criadas oito universidades no Brasil.

Já que gostam de fazer comparações, durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso, em oito anos, foi construída uma única
universidade federal. Isso acorreu no Estado do Tocantins,
desmembrado de Goiás. Como se tratava de um Estado novo,
necessitava de uma universidade. Portanto o governo anterior criou
uma universidade em oito anos, enquanto o atual construiu oito
apenas em três anos e meio. Como já anunciei, três universidades
estão no Estado de Minas Gerais, uma delas nas regiões mais pobres
do Estado: no Jequitinhonha e no Mucuri.

O governo do Presidente Lula também concluiu 39 extensões de
universidades federais, entre elas, a de ltuiutaba, de cujo processo
participou o nosso Líder, Deputado Ricardo Duarte. Já o governo
Fernando Henrique Cardoso não fez nenhuma extensão.

Além disso, o Presidente Lula, que estudou no Senai, conhece a
importância de escolas técnicas federais. Em três anos e meio de
governo do Presidente Lula, também foram construídas 25 escolas
técnicas federais no País. Deputada Jô Moraes, não foram criados
mais Cefets porque, quando o Presidente Lula deu ordem para
construir escolas profissionalizantes, descobrimos, no Congresso
Nacional, uma lei do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso que
proíbe a União de construir escolas públicas federais técnicas e
profissionalizantes no Brasil. Nota-se o elitismo do PSDB, a pretensão
de enxugamento da máquina, o neoliberalismo praticado ferozmente
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durante oito anos.

Repito: 25 Cefets foram inaugurados no Brasil. Além disso, há um
programa que prevê, em curto espaço de tempo, a construção de 150
escolas federais no País. E claro que ainda há muito que ser feito. Na
semana passada, alguns Deputados vieram aqui alegar que o
Presidente Lula age como o Governador Aécio Neves, já que paga a
uma professora, como salário-base, menos de um salário mínimo.
Fiquei abismado e até pensei: "será que um absurdo desses é
possível?".

Os Deputados João Leite e Miguel Martini insistiam em afirmar isso.
Essa atitude caiu como uma desculpa: se Lula faz, Aécio pode fazer.
Eu penso o contrário. Se Lula paga menos que um salário mínimo a
uma professora, tem de ser bombardeado, criticado. Sei que o
Governador Aécio Neves paga R$323,00 de piso salarial a uma
professora da 1g à 4 2 séries.

Deputado André Quintão, peguei o edital, de fevereiro, do concurso
para professores da escola do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.
Espero que os Deputados leiam esse edital, que é muito claro. Posso
fornecer-lhes cópias. Para um professor universitário, entendo que o
salário inicial de R$2.106,00 é baixo. Se o professor tiver
especialização, o salário é R$2.338,22; se tiver mestrado, R$3.373,00;
e, se tiver doutorado, R$5.100,18. Esses valores estão na tabela que
consta no edital do concurso. E claro que o salário-base não poderia
ser menos que o salário mínimo. Ressalto que esses valores
correspondem aos salários percebidos no início, ou seja, no ingresso
à universidade.

Sinceramente, acho pouco. Acho que o Presidente Lula tem a
mesma opinião, tanto é assim, que já anunciou um reajuste para 160
mil servidores. E o fez por meio de medida provisória. Nesse caso,
destinará mais R$3.500.000.000,00 dos cofres públicos ao reajuste
dos salários de servidores públicos federais, dos quais 75 mil são
professores do ensino superior. Terão, em média, 50% de reajuste.
Os salários que li não correspondem aos valores reajustados.
Incluem-se também 23 mil docentes do 1 2 e 29 graus, que terão
reajuste médio de 12%, além de servidores de outras áreas, como os
do Banco Central e os da Polícia Federal. Esses têm sofrido ataques
dos neoliberais, que estão dizendo: "Nossa Senhora, o Lula está
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gastando com o Estado! Como pode gastar com o Estado!". Eles 190
pensam que servidor público receber bem e ser mais qualificado é
gasto. Já o Presidente Lula acredita que isso é investimento.

Deputada Elisa Costa, fiz outros quadros comparativos. Para se ter
uma idéia, na Prefeitura, o piso salarial para o professor que tem
habilitação superior está em R$1.103,00, e agora se discute um
reajuste. Em Contagem, para o nível médio, é de R$765,00. Para não
dizer que estou dizendo que o Governador Aécio Neves paga pior que
os do PT, em Betim, ele paga também muito aquém, onde o piso é de
R$563,OO.

Quanto à política educacional no País, é claro que não se chegou à
perfeição. Estamos longe disso e precisaremos de mais mandatos
democráticos e populares no Brasil - mandatos que não sejam
neoliberais; mas evidentemente estamos no rumo certo com os
investimentos na educação.

Não está ocorrendo a mesma situação que tivemos nos oito anos de
governo Fernando Henrique Cardoso, quando a educação foi
completamente abandonada. O governo anterior conseguiu construir
uma única universidade federal, tal o abandono que ele impôs ao
setor educacional no País. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sra. Presidente, peço que se

proceda à chamada para a recomposição do quórum. Pediremos
também inversão da pauta.

Gostaria também de comunicar à Casa que estamos entrando com
um projeto de lei que obrigará o Estado, por meio do Detran, a cobrar,
juntamente com o IPVA, não só a taxa de licenciamento, mas também
um seguro contra terceiros de todos os veículos. Ocorre que muitas
vezes o cidadão tem um carro mais antigo e acaba colidindo seu
veículo com um outro. Nesse caso, geralmente a pessoa não tem
condições de pagar o conserto.

Apesar de o IPVA ser caríssimo, nada mais justo que acrescentar a
esse imposto uma garantia não só para o proprietário do veículo, mas
também um seguro contra terceiros. Ternos o seguro obrigatório e
agora poderíamos ter o seguro contra terceiros. No caso, aliviaremos
o bolso de todos os motoristas.

Temos um trânsito com um péssimo sistema viário na Capital e em
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toda a Minas Gerais. E, nessa situação; tem havido inúmeros
acidentes. As pessoas que transitam em carros mais baratos acabam
não tendo condições de pagar pelo prejuízo de suas batidas. Com
esse projeto, estaremos garantindo o patrimônio de todos os mineiros.

Hoje, se meu carro colide com outro veículo, tenho de arrumar o
veículo no qual bati; mas, quanto ao meu carro, este eu só arrumo
quando tenho dinheiro. Relativamente aos táxis que estão sendo
abalroados, os taxistas acabam ficando no prejuízo, porque não são
ressarcidos por quem colidiu com eles. Peço a V. Exa. que faça a
chamada para a recomposição do quórum. O PDT, como sempre,
vota favoravelmente.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência
verifica, de plano, a existência de quórum para a continuação dos
trabalhos.

24 Parte (Ordem do Dia)
1a 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 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n 2 9812006, do Deputado Jayro Lessa e outros, que
altera o inciso li do art. 53 da Constituição do Estado. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Dilzon Meio e Sebastião Helvécio; suplentes -
Deputados Dinis Pinheiro e Domingos Sávio; pelo Bloco PT-PCdoB:
efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputada Cecília
Ferramenta; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente -
Deputado Doutor Viana; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. As Comissões.

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 6.640 e 6.641/2006, da Comissão de Turismo,
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6.642/2006, da Comissão de Segurança Pública, e 6.643 e
6.644/2006, da Comissão de Educação. 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
Segurança Pública - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, em
23/5/2006, do Projeto de Lei n 2 3.157/2006, do Deputado Luiz
Fernando Faria, e Requerimentos n 9s 6.563/2006, do Deputado
Doutor Viana, 6.568/2006, do Deputado Padre João, 6.572, 6.573,
6.581, 6.582 e 6.605/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e
6.599/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, com a Emenda n Q 1; de
Educação (2) - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, em 18/5/2006,
dos Projetos de Lei ns 2.458/2005, 2.951 e 3.080/2006, do
Governador do Estado, 3.024/2006, do Deputado Diizon Meio,
3.076/2006, do Deputado Dimas Fabiano, 3.152/2006, do Deputado
Marlos Fernandes, e 3.159/2006, do Deputado Biel Rocha, e dos
Requerimentos n 9s 6.559/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
6.564 e 6.565/2006 do Deputado Doutor Viana, e 6.570/2006, do
Deputado Weliton Prado; e aprovação, na 9 2 Reunião Ordinária,
realizada em 25/5/2006. do Projeto de Lei n 2 2.850/2005, do Deputado
Paulo Cesar, e dos Requerimentos n 2s 6.589 a 6.593/2006, do
Deputado Weliton Prado; de Direitos Humanos - aprovação, na 13
Reunião Ordinária, em 24/5/2006, do Requerimento n 2 6.586/2006, da
Deputada Ana Maria Resende; de Turismo - aprovação, na 11
Reunião Ordinária, em 24/5/2006, dos Requerimentos ns 6.608/2006,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.612/2006, da Comissão de
Assuntos Municipais; de Administração Pública - aprovação, na 12
Reunião Ordinária, em 23/5/2006, do Projeto de Lei n 2 3.146/2006, do
Deputado Gustavo Corrêa, e dos Requerimentos n2s 6.588/2006, do
Deputado Gil Pereira, 6.602/2006, do Deputado Fahim Sawan, e
6.611/2006, da Deputada Maria Olívia; de Saúde - aprovação, na 12
Reunião Ordinária, em 24/5/2006, dos Projetos de Lei ns 1.903/2004,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.013/2004, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, 3.032/2006, do Deputado Arlen Santiago,
3.089/2006, do Deputado Laudelino Augusto, 3.111/2006, da
Deputada Maria Olívia, e 3.119/2006, do Deputado Domingos Sávio, e
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dos Requerimentos n 9s 6.490 e 6.496/2006, da Comissão de
Participação Popular, 6.519 e 6.520/2006, do Deputado Célio Moreira,
6.529 e 6.533/2006, da Comissão de Direitos Humanos, 6.553/2006,
da Deputada Ana Maria Resende, e 6.56012006, do Deputado Doutor
Ronaldo; de Cultura - aprovação, na 1V Reunião Ordinária, em
30/5/2006 dos Projetos de Lei &s 2.82112005, do Deputado Weliton
Prado, 2.99112006, da Deputada Maria Tereza Lara, 3.07212006, do
Deputado Zé Maia, 3.116/2006, do Deputado Célio Moreira, e dos
Requerimentos n 9s 6.596/2006, da Comissão de Turismo, e
6.60112006, do Deputado Irani Barbosa; do Trabalho - aprovação, na
10 Reunião Ordinária, em 30/5/2006 dos Projetos de Lei &s
2.743/2005, do Deputado Sebastião Helvécio, 2.802/2005, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.80612005, do Deputado Jayro
Lessa, 2.838/2005, do Deputado Laudelino Augusto, 2.964/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.986/2006, da Deputada Maria Olivia,
3.022/2006, do Deputado Antônio Andrade, 3.049/2006, do Deputado
Domingos Sávio, 3.051/2006, do Deputado Ivair Nogueira,
3.06212006, da Deputada Maria Olívia, 3.064/2006, da Deputada
Cecilia Ferramenta, 3.069/2006, do Deputado Márcio Passos,
3.070/2006, do Deputado Márcio Passos, 3.075/2006, do Deputado
Antônio Andrade, 3.078/2006, do Deputado Doutor Viana, 3.082/2006,
do Deputado João Bittar, 3.09512006, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, 3.09812006, do Deputado André Quintão, 3.112/2006, da
Deputada Maria Olivia, 3.113/2006, da Deputada Maria Olívia,
3.120/2006, do Deputado Doutor Viana, 3.156/2006, do Deputado
José Henrique, 3.158/2006, do Deputado Arlen Santiago, 3.162/2006,
do Deputado Dilzon Meio, 3.164/2006, do Deputado Gil Pereira,
3.180/2006, do Deputado Leonardo Moreira, 3.184/2006, do Deputado
Antônio Andrade, 3.185/2006, do Deputado Antônio Andrade,
3.186/2006, do Deputado Antônio Andrade, 3.196/2006, da Deputada
Vanessa Lucas, 3.208/2006, da Deputada Maria Olivia, 3.209/2006,
da Deputada Maria Olívia, 3.210/2006, do Deputado Antônio Andrade,
3.220/2006, do Deputado Djalma Diniz, e do Requerimento nQ
6.603/2006, da Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-se.); e do
Deputado Dilzon Meio - indicando o Deputado Doutor Ronaldo para
membro efetivo da Comissão Especial sobre Governança Ambiental,
na vaga do Deputado Dinis Pinheiro (Ciente. Designo. As Comissões.
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Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, Requerimento do
Deputado Weliton Prado, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n 2 2.135/2005 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inclusão em ordem do dia
do Projeto de Lei n2 2.528/2005; e, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Leite e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar
os 50 anos do trabalho desenvolvido pelos Gideões Internacionais do
Brasil

Discussão e Votação de Pareceres
A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei n 9 48/2003, do Deputado Rogério Correia, que
cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada nos
Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências. 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. (T Pausa.) Aprovado. A
sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n2 1.359/2004, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o Traço e
a Anemia Falciformes. 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.

- 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 1.625/2004, do Deputado George Hilton, que altera a Lei ng 15.981
de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -
Findes -, 2.196/2005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Monte Santo de Minas os imóveis
que especifica, e 2.565/2005, do Deputado João Leite, que acrescenta
inciso e parágrafo ao art. 61 da Lei n 2 13.317, de 24/9/1999, que

rÀ



'95
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais (A sanção.)
e dos Projetos de Resolução n

os 3.133/2006 da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n 9 1312006, concedido à Empresa Barbosa & CIA Ltda., nos termos do
art. 72 da Lei n2 15.292, de 5/8/2004, 3.134/2006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n2 14/2006, concedido à Empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., nos
termos do art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2004, 3.135/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n2 16/2006, concedido à Empresa Sadia S.A..,
3.136/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n2 18/2006, concedido à Empresa
Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. (A promulgação.).

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

presente reunião o Requerimento n 2 6.607/2006, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política

Agropecuária, solicitando seja encaminhado ao Ministro de Estado de
Justiça pedido escrito de informação sobre as providências adotadas
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade - e pela
Secretaria de Defesa Econômica daquele Ministério em relação às
recomendações feitas pela CPI do Preço do Leite, cujos trabalhos se
encerraram em abril de 2002. Solicita, ainda, seja enviada cópia da
parte do relatório final da mencionada Comissão Parlamentar de
Inquérito que trata das referidas recomendações. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte com vistas à obtenção das seguintes informações: número
de cães recolhidos pelo Centro de Combate a Zoonoses, nos últimos
cinco anos, portadores de leishmaniose; despesa realizada, nos
últimos cinco anos, com exames e diagnósticos de leishmaniose em
animais; providências já adotadas para a implantação dos centros
regionais de esterilização de animais, medida já aprovada neste ano
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o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Telemig Celular para que o
Município de Serranos seja incluído no programa de expansão de
telefonia celular. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Tim - Telecom Itália Móbile para
que sejam incluídos no programa de expansão de telefonia celular
dessa conceituada empresa os Municípios de Carmo de Minas,
Aiuruoca, Campanha, Bom Jardim de Minas, Serranos, Carvalhos,
Jesuânia, Liberdade, São Vicente de Minas, Dom Viçoso, Passa Vinte
e Arantina. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da 01 para que sejam incluídos no
programa de expansão de telefonia celular desta conceituada
empresa os Municípios de Carmo de Minas, Aiuruoca, Campanha,
Bom Jardim de Minas, Serranos, Carvalhos, Jesuânia, Liberdade,
SâoVicente de Minas, Dom Viçoso, Passa Vinte e Arantina. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Telemig Celular para que sejam
incluídos no programa de expansão de telefonia celular desta
conceituada empresa os Municípios de Carmo de Minas, Aiuruoca,
Campanha, Bom Jardim de Minas, Carvalhos, Jesuânia, Liberdade,
SãoVicente de Minas, Dom Viçoso, Passa Vinte e Arantina. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Declaração de Voto
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Falar na ausência do

Deputado Dimas Fabiano é difícil. Requerimento dessa natureza é só
para inglês ver. Como todos os companheiros da Casa, V. Exa. sabe
que o Governador Aécio Neves já pediu para se fazer o estudo de
todas as telefonias, a fim de levar o telefone celular para todas as
cidades de Minas Gerais, até o próximo dia 31 de dezembro.

Gostaria de dizer ao companheiro Dimas que, para economizar
papel, é preferível pegar os espaços do Governador Aécio Neves, que
fará esse convênio, dando incentivo para levar a telefonia celular para
as cidades do Estado, até o dia 31 de dezembro. Será muito mais
barato para a Casa e para o governo se mandarem só o que o
Governador já despachou. Obrigado.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, em
que solicita que o Projeto de Lei n Q 2.685/2005 seja distribuído à
Comissão de Administração Pública. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

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

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

2 Fase
• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1 2 Fase, a

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

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

Viana e da Deputada Elisa Costa, em que solicitam a inversão da
pauta da presente reunião de modo que o Projeto de Lei n2
2.005/2004 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em
fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Doutor
Viana, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião de
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apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.137/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n Q 019/2006, concedido à Empresa Matadouro e
Frigorífico Paladar Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n2 3.138/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 020/2006, concedido à Empresa Rio Branco
Alimentos S.A. 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 n2 2.005/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a incorporação de parcela
da Gratificação de Estímulo à Produtividade Individual - GEPI - aos
valores dos vencimentos dos cargos de que trata a Lei n 2 6.762, de
23/12/75, e sobre o adicional por tempo de serviço concedido nos
termos da legislação vigente, entre 4/6/98 e a data de publicação da
Emenda à Constituição n 9 57, de 2003, incidente sobre a GEPI. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do 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 ns 1 e 2.
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 Q 2.005/2004 na forma do vencido em 1 2 turno,
com as Emendas n 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.199/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 22/2006, concedido à Empresa Rio Branco
Alimentos S.A., localizada no Município de Patrocínio. Em discussão,
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o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 3.200/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 2312006, concedido à Empresa Cossisa
Agroindustrial S.A. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n Q 3.201/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação & 2512006, concedido à Empresa Frigorífico
Serradão Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.223/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 015/2006, concedido à Empresa Bertin Ltda.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 3.224/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 024/2006, concedido à Empresa Real
Alimentos Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 3.225/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 026/2006, concedido à Empresa Granja
Brasília Agroindustrial Avícola S.A. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 212003, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências. A
Comissão de Saúde 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 2/2003

EMENDA N 2 1
Dê-se ao inciso XXI do art. 2 2 a seguinte redação:
"Art.29 -( ... )
XXI - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários;".
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.

EMENDA N g 2
Suprimam-se os incisos XI e XXII do art. 2.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.

EMENDA N 2 3
Dê-se ao inciso VII do art. 2Q a seguinte redação:

VII - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida,
com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou
terâpêuticos a serem nele realizados, salvo em iminente perigo de
vida;".

Sala das Reuniões, 30 de maio 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 duas emendas do Deputado Alencar da Silveira Jr., que
receberam os n 2s 1 e 2, e uma do Deputado Gil Pereira, que recebeu
o n2 3, e que, nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno,
serão votadas 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
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Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n2 2/2003 na forma
do vencido em 1 2 turno, com as Emendas n os 1 a 3. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n 2 133/2003, do Deputado
Carlos Pimenta, que proíbe a imposição de requisito relativo à idade
máxima em concurso público nas hipóteses que especifica. A
Comissão de Administração Pública 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
turno, o Projeto de Lei n 9 133/2003 na forma do vencido em 1 2 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.040/2003, do
Deputado Célio Moreira, que dispõe sobre a inscrição de observação
de interesse médico nos documentos de identificação. A Comissão de
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto de Lei n2
1.040/2003 na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 1.738/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, que obriga todos os técnicos em prótese
dentária a afixar em seus laboratórios, de modo visível, a informação
que especifica. A Comissão de Saúde 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.
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Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Dores do lndaiá o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.132/2005 na forma do vencido em V turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 2.632/2005, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 22
turno, o Projeto de Lei n 2 2.632/2005 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.738/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fortuna de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.887/2005, do
Deputado Antônio Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.887/2005 na forma do vencido em l Q turno.
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A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 2.916/2006, do

Governador do Estado, que modifica a estrutura orgânica da
Secretaria de Planejamento e Gestão, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -, cria cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na Administração
Direta do Poder Executivo, e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 9 turno com as Emendas ns 1 ali, que apresenta. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando o
adiamento da discussão do projeto. 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 745/2003, do Deputado
João Bittar, que institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n9
1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de Lei n 9 745/2003 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 1.66712004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a política de
desenvolvimentos estadual e regional através dos Arranjos Produtivos
Locais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresenta. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 1, da Política Agropecuária, com as
Emendas n2 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n 2 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n 9s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 1.667/2004 na
forma do Substitutivo n 9 1 com as Emendas n 2s 1 e 2. A Comissão de
Política Agropecuária.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n 2 2.249/2005, do
Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
contratação de seguro por parte dos estacionamentos no âmbito do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 0 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda 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, com a Emenda n 9 1,
apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n 2 1 salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto deLei n2 2.249/2005 na forma do Substitutivo n 2 1 com a Emenda n 9 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 9 2.574/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n2
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto deLei n2 2.574/2005 com a Emenda n 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei fl2 2.581/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São João da Mata o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação na forma do Substitutivo
n P 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n 9 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1 9 turno, o Projeto de Lei n 9 2.581/2005 na forma do Substitutivo
n 2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 2.98112006, da
Deputada Elisa Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Naque o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n 9 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 9 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n2 2.981/2006 com a Emenda n 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 3.16812006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fortuna de Minas os imóveis que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as
Emendas n2s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n 2s 1 e
2, da Comissão de Justiça. 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 9s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de Lei n Q 3.168/2006 comas Emendas n 2s 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 61/2005,
do Governador do Estado, que lixa o valor da remuneração do cargo
de Defensor Público-Geral, a que se refere o ai. 144 da Lei
Complementar n Q 65, de 16/1/2003. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento da Deputada Jô Moraes solicitando o adiamento da
discussão do referido projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Declaração de Voto
O Deputado Doutor Viana - Votamos favoravelmente ao

requerimento para adiar a votação, porque temos necessidade de
discutir mais a questão. Estamos dando essa explicação aos nobres
interessados, pois ainda não se esgotou a possibilidade de
negociação.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Acompanhamos atentamente esta

reunião, em que inúmeras propostas foram aprovadas. Com o
propósito de não interromper o ritmo dinâmico das votações, com
bons resultados para o povo mineiro, não me manifestei durante
algumas aprovações, mas agora é oportuno fazê-lo.

Houve um requerimento, de minha autoria, em relação ao Projeto de
Lei n 2 2.916/2006, que trata da reestruturação do lpsemg. Solicitamos
o adiamento de votação, porque, a exemplo do que acaba de ocorrer
em relação aos subsídios dos Procuradores, é preciso fazer um
esforço para aperfeiçoar o projeto. Uma questão fundamental a ser
discutida é a possibilidade de nomeação por recrutamento amplo para
o Agente de Serviço do lpsemg. Penso que devemos trabalhar com a
tese do recrutamento restrito, com a valorização do funcionário do
lpsemg e do próprio lpsemg. Insistiremos nessa tese e num acordo.

E com satisfação que vemos aprovado nesta reunião o projeto de lei
que concede o reajuste aos servidores da Secretaria de Estado de
Fazenda, o qual tramitou na Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, em reunião extraordinária convocada por mim, na
condição de Presidente. Essa função requer um nível de
responsabilidade extremamente elevado. Sabemos que muito ainda
deve ser aperfeiçoado na estrutura fiscal de Minas Gerais.

Defendemos, de fato, uma revisão fiscal, pois hoje se paga muito
imposto, e há situações um pouco perversas. As vezes, a fiscalização
recai mais sobre quem efetivamente paga os impostos do que sobre o
contrabandista. E isso é um problema. Por outro lado, precisa-se
valorizar os nossos servidores.

Sr. Presidente, na mesma linha de raciocínio, registro, com muita
alegria, que acompanhamos o anúncio de 23% de reajuste salarial
dos servidores da Emater. Será concedido reatroativamente o
percentual de três vírgula alguma coisa e, a partir de junho, ou seja,
de amanhã, serão mais 19,36%, cuja soma ficará em torno de 23%.
De forma geral, todos desta Casa - a Situação e a Oposição -
participaram dessa luta.

Lembro, de forma especial, a luta do Presidente José Silva. Em
alguns momentos, ele foi incompreendido, mas esclareço que esteve
nessa luta desde o primeiro momento, até mesmo por ser servidor de
carreira e ter uma história na Emater, instituição que realiza fantástico
trabalho para nós, produtores rurais. Como veterinário, incluo-me
como produtor e técnico da área rural.

Ao mesmo tempo que festejo e comemoro a conquista do reajuste
salarial dos servidores da Emater, pois trabalhei ao lado de outros
colegas e de José Silva, aproveito para dizer que precisamos
trabalhar para que os servidores do IEF e do IMA, meus colegas
médicos-veterinários, tenham direito à progressão.

Aprovamos o plano de carreira e a tabela nesta Casa, mas não
podemos esperar que eles tenham direito à progressão na carreira. A
lei dizia, "após três anos", emendamos e mudamo-la para "até três
anos". Então, da mesma forma que os professores conseguiram, por
meio de decreto assinado pelo Governador Aécio Neves, incorporar,
em seus vencimentos, os ganhos pela progressão em vista de terem
feito curso superior ou pós-graduação, é importante que tal
possibilidade alcance também os profissionais do IMA e do IEF.
Espero discutirmos a valorização desses profissionais.

Hoje festejamos essa conquista dos servidores da Emater.
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Parabenizo os servidores, o Presidente da Emater, José Silva, sua
equipe e, especialmente, o Governador Aécio Neves, que foi sensível,
dialogou, recebeu a reivindicação e a ela atendeu prontamente; tanto
é assim, que o aumento já está em vigor. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo
Duarte solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § l, transferi-Ia ao Deputado Laudelino Augusto. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,
Deputados e Deputadas, solicitei a palavra pelo ad. 70, e,
coincidentemente, o Conselheiro do Tribunal de Contas, a quem
homenageamos e a quem desejamos saúde e paz, Sylo
Costa,completa hoje 70 anos. Por lei, aos 70 anos, ele será
aposentado compulsoriamente. Então queremos fazer uso da tribuna
para comentar esse fato, que, aliás, foi assunto de audiência pública
nesta Casa.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Obrigado, Deputado
Laudelino Augusto. Quero apenas registrar um assunto da mais alta
importância. Depois V. Exa. poderá dar continuação ao discurso.

Trata-se de um tema bastante delicado, que envolve concepções de
justiça tributária e de governo honesto e transparente. Não é novidade
dizer que vivemos sob um sistema tributário extremamente injusto e
que a carga tributária é um entrave ao nosso desenvolvimento.
Todavia, a questão da chamada cobrança por dentro do ICMS é algo
que espanta muitos, pois se trata de prática alheia ao conhecimento
da maior parte dos cidadãos que, como consumidores finais, pagam
esse imposto.

A cobrança por dentro, Deputado Laudelino Augusto, é uma
esperteza criada pelo governo militar para aumentar o valor do
imposto arrecadado sem aumentar nominalmente o valor da alíquota
incidente sobre a operação; e isso permanece até hoje.

Pretende-se, dessa forma, que o valor do imposto integre o cálculo
do tributo. E isso acontece especialmente na Cemig. Observem, por
exemplo, uma conta de luz no valor de R$100,00, que tem, sobre si,
uma alíquota de 30%. A conta é simples: 30% sobre 100, todos
sabemos que é 30. Logo, o valor total a ser pago seria R$1 00,00, que
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é o valor da conta, mais 30%, igual a R$130,00. Isso é o óbvio, não
é mesmo?

No entanto, com a esperteza dessa cobrança por dentro, criada por
governos anteriores e mantida por este governo, o total que seria de
R$130,00, ou seja, 30% sobre R$100,00, na conta de luz e em outros
impostos não dá R$130,00, e sim R$142,8 5, o que representa um
acréscimo de 12,82% de imposto, cerca de 13% além dos 30%

Numa conta de luz, consta, como imposto, 30%. Quando fazemos a
conta, não são cobrados 30%, mas 43%. Essa é a conta feita por
dentro, espertamente, sem ninguém ver, numa conta de luz que
ninguém sabe distinguir o que está sendo cobrado. E importante que
os nossos telespectadores e os nossos contribuintes saibam que há
uma esperteza política e administrativa de muitos anos, desde 1967,
em que se faz uma conta por dentro sem que ninguém saiba como é
feita e aumentam-se 13% além dos 30% já cobrados. E é muito
grande essa cobrança sobre a conta de luz. Em vez de 30%, cobram-
se 43%. Isso porque o valor do tributo é adicionado à base de cálculo,
para calcular-se o valor a ser pago pelo ICMS.

A base de cálculo é o que custa, por exemplo, uma tarifa de luz.
Nessa base de cálculo, onde deveria constar somente o custo, está
inserido o ICMS. E o governo faz de novo o cálculo do ICMS,
cobrando-o duas vezes.

Essa sistemática é, evidentemente, uma afronta à Constituição e ao
Estado de Direito. Data do constitucionalismo moderno e da
emergência do Estado liberal a criação de garantias para o cidadão
contra eventuais excessos do Estado, muito especialmente as
cobranças de tributos estabelecidas ao bel-prazer do governante. Em
nosso Estado Democrático de Direito, as possibilidades de cobrança
de tributos são expressamente designadas na Constituição da
República. Cada imposto deve ser cobrado por uma entidade
federativa certa e deve ter uma base de cálculo determinada e um fato
gerador específico. O fato gerador específico é a energia elétrica
produzida, transmitida e redistribuída.

A base de cálculo é colocada, por exemplo, em alguns impostos
federais. Essa é a base de cálculo. E o ICMS tem de incidir sobre ela.

A base de cálculo de um imposto é o dado mensurável, retirado de
seu fundamento de imposição, que permite a aplicação de uma
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cidadão deverá arcar para possibilitar a geração de bens coletivos.
Deve, portanto, guardar uma relação direta com o argumento que
justifica a imposição tributária. Assim é que, no IPTU, a base de
cálculo é o valor do imóvel; no ITBI, é o valor do negócio realizado; no
IPI, é o valor do produto industrializado; e assim por diante. No ICMS,
obviamente, a base de cálculo deve ser o valor da operação tributada.

O acréscimo do valor do próprio tributo na base de cálculo gera
profunda distorção, em prejuízo do contribuinte, no valor final a ser
pago na operação.

Não nos estamos referindo ao fato de que o consumidor paga, no
final, o valor da operação mais o valor do imposto. Isso é claro.
Estamos dizendo que, ao comprar um produto de R$10,00, com uma
alíquota de 17%, o consumidor não pagará R$11,70, mas R$12,48.

Sr. Presidente, isso não é feito apenas em relação à energia elétrica.
Na base de cálculo do valor de vários produtos, está incluído o valor
do imposto; sobre ele, inclui-se ainda o ICMS, o que faz com que se
aumente mais o seu valor por meio dessa forma esperta de cobrar por
dentro.

Como o fato de mensuração do imposto, coerente com a capacidade
econômica do contribuinte, é definido pela operação, a incorporação
do imposto na base de cálculo fere o princípio da capacidade
econômica do contribuinte.

Notem também que, por uma imposição lógica, somente se pode
determinar o valor do imposto a ser pago depois de se determinar o
valor da base de cálculo. E assim ilógico que o valor do tributo integre
a sua própria base de cálculo.

Além disso, esse fenômeno constitui bitributação e viola e regra da
não-cumulatividade do imposto, como têm atestado inúmeros julgados
pelo país.

No campo da jurisprudência, aliás, temos observado uma situação
conflituosa. Parte de nossos tribunais tem-se mantido fiel aos rumos
traçados na época da ditadura militar e entende ser lícita a cobrança
por dentro. Outros, como as decisões mais recentes do STJ, têm
caminhado numa direção de fortalecimento da Constituição e de
respeito ao cidadão.

A posição do STE, aliás, tem sido definida por um julgado da década

rÁ



211

de 90, que, de forma conservadora, mantém a possibilidade de o
Estado enganar o cidadão. Esperamos, entretanto, que a atual
composição de nossa Corte Suprema possa rever essa infeliz
posição, que, registre-se, nunca foi unânime. Naquela Corte, o
Ministro Marco Aurélio Mello tem-se batido, desde longa data, pela
revisão da postura de seus pares.

E certo que estamos percorrendo um terreno politicamente delicado,
porque envolve, em um primeiro momento, perda de recursos pelo
Estado. No entanto, trata-se de resgatar a moralidade e a legalidade
das relações entre poder público e contribuintes. Se se entender que
determinado produto necessita de uma alíquota de 43%, como a luz
paga pelo consumidor mineiro, que se coloque, então, na lei, uma
alíquota de 43%. O que não pode é determinar 30% de alíquota na lei
e, na prática, cobrar 43%. Isso é enganar o povo mineiro.

Para que não haja dúvida sobre isso, explicaremos novamente. O
correto, normal e lógico seria o seguinte: aplicar a fórmula "x" vezes
30, dividido por 100, em que "x" é o valor da operação, ou seja,
R$100,00 vezes 30 e dividido por 100 é igual a R$30,00. Então,
R$100,00 mais R$30,00 é igual a R$130,00.

No entanto, essa conta, de regra de três, a mais simples do mundo,
é feita assim: aplica-se a fórmula "x" vezes 30, dividido por 70, ou
seja, R$ -100,00 vezes 30 e dividido por 70 é igual a R$42,85 . Então,
R$100,00 mais R$42,85 é igual a R$ -142,85. E a tal fatídica cobrança
por dentro, que ninguém entende, porque está escondida na conta de
luz. Dessa forma, os consumidores mineiros, que já pagam uma das
tarifas mais altas do País, têm de pagar ainda mais. Ou seja, o bolso
de cada contribuinte está sendo surrupiado por essa fórmula
enganosa de cobrança por dentro.

O fato é que não podemos ficar parados. Ninguém pode obrigar a
que nós, mineiros, violemos a nossa Constituição. Podemos e
devemos, em nosso Estado, restaurar a dignidade de nossas
instituições e instaurar um novo tipo de relação com o nosso povo,
transparente, clara e decente.

Com essa preocupação, apresentamos, na quinta-feira passada, um
projeto de lei com o objetivo de extinguir, em nosso Estado, a fatídica
cobrança por dentro do ICMS, da qual os telespectadores talvez
nunca tenham ouvido falar. Descobrimos isso. Observamos que
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ninguém sabe que há um imposto atrás das cortinas, debaixo do
tapete, que, todos os dias, retiram recursos preciosos dos mineiros.
Pagamos um imposto, mas não sabemos porque é tão alto. Portanto,
com esse projeto de lei, pretendemos acabar com a cobrança por
dentro do ICMS. Ademais, queremos acabar com essa forma deviolação da boa-fé de nosso povo.

Amanhã iremos ao Ministério Público proceder a uma representação
contra as Centrais Elétricas de Minas Gerais - Cemig -, em virtude da
cobrança por dentro do ICMS, por entendermos que é ilegal e injusta.
Com a aprovação do nosso projeto, consagraremos também a
Constituição e o direito, assegurando que a cobrança do ICMS em
Minas Gerais aconteça de forma lícita e transparente.

Assim, os valores da operação tributada e do ICMS cobrado
somente se somam para efeito de registro fiscal. O valor do imposto
será, como deve ser, aquele afirmado com clareza na legislação
tributária, sem enganações ou espertezas.

Além disso, Sr. Presidente, há algo ainda mais grave. O custo da
tarifa de energia para nós, contribuintes domiciliares, às vezes, chega
a valer duas vezes mais que a cobrada pela grande indústria. Isso
quer dizer que a grande indústria pagam, às vezes, metade do que
pagam os consumidores residenciais. Ademais, não há nenhuma
diferenciação. Ou seja, não são aqueles que gastam até 80kw. Na
verdade, acima desse valor, todos nós, consumidores residenciais,
pagamos uma tarifa duas vezes maior que a da grande indústria. Os
pobres é que estão pagando alto, subsidiando as grandes indústrias.

O Robin Hood está funcionando ao contrário: Hood Robin. Estão
retirando dos pobres para dar aos ricos, enquanto o Robin Hood fazia
o contrário, retirava dos ricos para dar aos pobres. Então essa lei
inverte o processo, já que retira recursos dos pobres e os transfere às
grandes indústrias, que contam com a tarifa chamada livre. A grande
indústria negocia, da forma que melhor lhe aprouver, com a própria
Cemig. Com isso, retiram do bolso dos mineiros mais pobres uma
tarifa duas vezes maior que a paga pelas grandes indústrias.

A Constituição do Estado, em seu art. 173, afirma que o povo
mineiro tem direito a um "governo honesto e obediente à lei".
Pretendemos, com essa lei, que tal preceito seja levado a sério. Uma
boa maneira de começarmos é aprovando essa proposição, que,
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esperamos, contará com a completa adesão de nossos pares.
Obrigado, Deputado Laudelino Augusto e Presidente Rogério Correia.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço-lhe, Deputado Edson
Rezende, e parabenizo-o por esse importante comunicado.
Somaremos forças para esse projeto tramitar e ser aprovado nesta
Casa.

Como anunciei, pretendo falar do Tribunal de Contas, especialmente
da escolha de Conselheiros. Hoje, o Conselheiro Sylo Costa está
completando 70 anos, motivo pelo qual já o cumprimentamos. De
acordo com a lei, ele se aposentará. Diante disso, a partir de amanhã,
poderá ser indicado um novo Conselheiro, ou, quem sabe, uma
Conselheira, para ocupar o seu lugar, completando os sete.

Para iluminar a minha fala, recorrerei a uma frase extraída do
documento da 391 Assembléia Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, que se refere à realidade do momento em que
vivemos: "Torna-se urgente reverter a crescente decepção do povo
diante de políticos e instituições por uma vigorosa retomada de
critérios éticos como base de toda ação humana".

Nossa intenção, com essa fala, é a retomada dos critérios éticos,
que, há algum tempo, a sociedade organizada e a população
reclamam. Com relação ao Tribunal de Contas, é urgente a
necessidade de modificar a decepção do povo com os políticos e as
instituições.

Essa instituição tem sido questionada. Temos exemplos concretos,
que citarei. Nossa intenção também é fazer um apelo. Segundo a
Constituição, é o Governador que escolherá o novo Conselheiro ou a
nova Conselheira, mas faço um apelo para que S. Exa. use critérios
técnicos, acima de tudo, e não políticos.

O apelo que faço é em consonância ao pedido de vários setores da
sociedade. Há um clamor pela retomada dos critérios éticos na
nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas. O Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais e a sociedade organizada
em geral fazem esse pleito.

No último dia 24 deste mês, realizamos uma audiência pública na
Comissão de Participação Popular da Casa e debatemos a forma
como se escolhem os Conselheiros para o Tribunal de Contas.
Levantou-se a necessidade de se fazer uma nova comissão especial
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para avaliar o grau de implementação de propostas advindas de
uma outra comissão especial que, em 2003, debateu essa mesma
questão.

Naquela época, foi feito um profundo estudo sobre a matéria. O
Deputado Rogério Correia participou da comissão, em que foram
apresentadas 18 propostas bem concretas. Tenho, em mãos, o
relatório final dessa comissão especial do Tribunal de Contas. No item
IV, temos: "No que se refere à indicação para Conselheiro, a
Constituição Estadual acompanha a Carta Federal, sendo impossível
sustentar, à luz do ordenamento vigente, a alteração no método de
indicação política do Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo
Governador do Estado. Assim, passa pelo Congresso Nacional
qualquer alteração com relação ao mandato dos Conselheiros". Isso
está na Constituição.

Aquela comissão especial enviou cartas sugerindo projetos e
mudanças na Constituição Federal, para ficar mais transparente e
condizente com uma democracia moderna, participativa, em que a
população é chamada a contribuir.

Continua o texto: "Trata-se de um tema que merece melhor
discussão em âmbito federal, já que a composição exclusivamente
política do Tribunal de Contas acaba por comprometer, muitas vezes,
o seu caráter, que deveria ser notoriamente técnico'. Então a escolha
por critérios exclusivamente políticos tem comprometido seriamente o
Tribunal de Contas. Isso acontece nos Tribunais de Contas do Estado
e até no Tribunal de Contas da União.

Continua, ainda: "De acordo com a carta de princípios da
Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior -
Intosai -, entidade internacional que congrega Tribunais de Contas de
diversos países, a principal característica das entidades de
fiscalização superior deve ser a independência. Temos de garantir
essa independência.

Em diversos Tribunais de Contas de países europeus, o prazo de
mandato de Conselheiros é limitado. Na Itália, por exemplo, é de nove
anos. Há critérios que evitam que parlamentares com mandato
assumam o posto de Conselheiro, como, por exemplo, na Espanha.

Apresentamos proposta para revisão dos métodos de indicação de
Conselheiro e de modificação do imperativo de vitaliciedade do cargo,
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limitando o prazo com mandato de oito anos".
Farei uma observação e a repetirei, se preciso. Questionamos o

corpo de Conselheiros do Tribunal de Contas. De acordo com
informações, ficamos sabendo que o seu corpo técnico é sério,
debruça-se nas contas, faz pesquisas e leva dias, semanas e meses
para apresentar o seu parecer. São pessoas que, na semana
passada, foram reconhecidas pelo Legislativo, que lhes concedeu um
pequeno aumento, a pedido do Executivo - merecem ainda mais,
tendo em vista o quanto se dedicam a sua função. Portanto, o corpo
técnico tem estudado, trabalhado e apresentado ótimos pareceres.
Estamos preocupados com a garantia da independência dos
Conselheiros, para que motivos políticos simplesmente não alterem os
pareceres, como tem ocorrido, quando apontam irregularidades e
ressalvas nas contas de prefeituras da Capital e do interior, de
autarquias e de instituições públicas, e fazendo observações
seriíssimas em relação às contas do Executivo Estadual. O corpo de
Conselheiros passa por cima de tudo isso e apresenta um parecer
prévio aprovando e liberando as contas, sem nenhuma ressalva. E
esse o questionamento que nos leva, em nome da sociedade que
representamos, a fazer apelo ao Governador, para que não utilize
critérios políticos, mas técnicos. A partir de amanhã, ele já poderá
fazer a indicação ao cargo. A imprensa publicou a relação de vários
nomes. Não temos nada contra essas pessoas; ao contrário, oramos
para que cada um dos indicados seja feliz. Porém questionamos outro
aspecto, porque se trata de pessoas que ocupam cargos públicos e
têm origem partidária - o que não constitui defeito, porque também
temos. De alguma maneira, a independência e a isenção podem ser
questionadas. Além disso, essa proposta consta aqui, no relatório da
Assembléia, que é um estudo sério sobre a revisão de métodos para a
indicação de Conselheiros e a modificação do imperativo de
vitaliciedade, com a garantia dos 70 anos, o que faz sentido.
Explicaram-me que esse critério serve para garantir independência à
pessoa quando ela votar, não podendo ser mandada embora. Na
prática, parece que isso não é bem assim. Também foi proposto o
limite do prazo para oito anos, o que deve ser discutido com a
sociedade. (- Lê:)

"Também entendemos que, para um maior equilíbrio, legitimidade e
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Conselheiros, é necessário que o parlamentar, no exercício de suas
funções, não possa disputar vagas para o cargo". Depois, sugerem
envio de correspondência ao Senado, à Câmara dos Deputados e ao
Congresso Nacional, solicitando discussão do assunto.

Temos aqui o anexo, com a carta enviada. De acordo com os
debates que têm ocorrido, Sr. Presidente, nem sequer os que não são
Deputados neste momento... Aqui, referem-se aos que ocupam o
cargo, que estão no exercício da função. Os dois últimos indicados
pela Assembléia eram Deputados em função. Aliás, o último foi o
relator deste documento. No dia da sua sabatina, indaguei-lhe se
estava contra o que propôs, e ele disse que era voto vencido, que
surgiu uma emenda depois.

Mas está muito claro: dá o direito à sociedade de desconfiar e de
questionar o fato de pessoas ligadas partidariamente à Assembléia, a
Prefeitos e ao próprio Governador serem indicadas para Conselheiros
do Tribunal de Contas. Repito: dá o direito de questionarmos. Estou
aqui sendo a voz de um setor considerável da sociedade, que tem
questionado e solicitado uma vigorosa retomada de critérios éticos.
Como disse, citarei exemplos.

O Tribunal de Contas faz o parecer técnico, e os seus técnicos
apontam irregularidades, formulam perguntas e fazem ressalvas.
Dependendo do partido daquele Prefeito, daquela Prefeita, daquela
Câmara ou daquela instituição, faz-se um parecer dos Conselheiros,
considerando as ressalvas, apresentando questionamentos e
reprovando as contas. Parece que há um "cobre-se". Não se faz
alusão às ressalvas. 1-lá vários exemplos. Mesmo em cidades
pequenas acontece de o parecer ser pela reprovação. Por exemplo, o
Prefeito ou o ex-Prefeito, já que há muito atraso na votação das
contas. Desde 2004, não votamos aqui as contas do Governador
atual. Demoraram a vir para a Mesa, a fim de serem votadas. Já têm
parecer. Aliás, o parecer técnico foi com muitas ressalvas; e o parecer
prévio dos Conselheiros foi pela aprovação sem ressalvas.
Gostaríamos de entender isso.

A questão do déficit zero foi muito bem analisada pelos técnicos,
que, com um tempo de estudo, debruçaram-se sobre a situação.
Mostram e provam-nos que a expressão "déficit zero" não
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corresponde à verdade. Não há déficit zero. No parecer dos
técnicos, há os questionamentos em relação à dívida fundada, por
exemplo, mais de R$2.700.000.000,00. De um ano para outro, essa
dívida passa para R$3.700.000.000,00, o que joga para longe essa
idéia, essa propaganda e esse "marketing" de déficit zero. No entanto
o parecer prévio dos Conselheiros é pela aprovação sem ressalvas, e
foi enviada ao Executivo correspondência para que as explique. E
claro que tem direito de explicar os motivos dessas ressalvas. Para
isso, o prazo foi de cinco dias. O Governador solicitou um prazo maior.
Até hoje, as respostas não vieram, mas está aí para ser aprovado pela
Assembléia. Por exemplo, reprovam as contas de uma cidade
pequena. O Prefeito vai conversar com um ou dois Vereadores.
Dependendo do número de votos de que precisa, consegue não
confirmar o parecer do Tribunal de Contas. Uma simples e respeitosa
Câmara do interior ou de qualquer lugar que seja derruba um parecer
do Tribunal! Aliás, há um artigo de anos atrás muito interessante de
Roberto Romano, em que questiona o termo "tribunal'. Tribunal, cujo
parecer é derrubado por Vereadores que não entendem de
contabilidade! Aliás, nem culpa deles. Isso é tribunal? Qualquer outro
dia entraremos em detalhes desse artigo.

Esse questionamento nos angustia e faz com que apresentemos o
pronunciamento em nome de parcela significativa da sociedade que
quer retomar os critérios éticos. Discutimos isso na nossa audiência
pública, realizada 24 de maio, na quarta-feira passada. Ao final,
solicitou-se que enviássemos esse apelo ao Governador. Aliás, Sr.
Presidente, pensamos que seja até uma ajuda para ele. Comenta-se
que está preocupado, pois há vários políticos querendo ser indicados.

Isso já saiu na imprensa. Há uma discussão sobre quem será o
indicado. Portanto ele está com dificuldades em escolher.

Sr. Governador, queremos ajudá-lo a resolver esse problema. Utilize
o critério técnico, pois a sociedade mineira, o povo está pedindo isso.
Use esse critério e diga para aqueles que o estão procurando para
serem indicados que o senhor representa a sociedade, e não os
partidos e os interesses particulares.

O Deputado Edson Rezende acabou de ler o art. 73 da Constituição
do Estado. Foi interessante, pois também havia preparado esse artigo.
Parecia, inclusive, que havíamos conversado previamente. Vou lê-lo:
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"Art. 73 - A sociedade tem direita a governo honesto, obediente à
lei e eficaz".

Então, Governador, diga isso aos que estão querendo ser indicados
para ficar até os 70 anos de idade mudando pareceres. A função dos
Conselheiros atualmente não é fazer parecer, mas alterá-los. O
parecer técnico é feito com estudo, com seriedade, com
aprofundamento. Parece que os Conselheiros estão tendo a função de
mudar esses pareceres, conforme a conveniência de grupos,
entidades e partidos. Desculpe-nos se estamos exagerando.

Precisamos questionar, falar, trazer para a tribuna da Assembléia o
que a população tem reivindicado. E o clamor do povo por ética,
transparência, pois tem direito a um governo honesto, obediente à lei
e eficaz.

Falou-se que só o Congresso pode mudar os critérios para a
escolha de Conselheiros. Isso não é verdade. Ele pode mudar os
critérios, mas a escolha é do Governador ou da Assembléia; e nada
os obriga a escolher um político.

Foi lamentável votar duas vezes para Conselheiro do Tribunal de
Contas, em votação secreta. Houve um candidato civil, contador, com
pós-graduação, com estudo aprofundado. Não pôde nem votar.
Começou em desvantagem, pois dois dos candidatos, Deputados,
vieram votar. Não usaram o foro íntimo para não votar em causa
própria. Votaram e saíram com a vantagem de um voto em relação ao
candidato civil, que não pôde entrar aqui para votar.

Disseram que o fato de haver um candidato que passou pela
sabatina já era um avanço. Aliás, participei dessa sabatina e fiz
perguntas. Com todo o respeito aos dois candidatos Deputados, mas
o melhor preparado, o mais isento, exatamente por não ter amarras
políticas nem partidárias com o governo de plantão, era o candidato
civil. Então, por ter-se saído muito melhor e por estar tecnicamente
mais preparado, seria o melhor Conselheiro para a sociedade mineira.
Infelizmente, há o critério do corporativismo.

Cheguei a ouvir um Deputado falar: "Precisamos de Deputado nosso
no Tribunal de Contas". Isso é lamentável, pois representamos o povo,
e, para o Tribunal de Contas, são necessários representantes
legítimos, isentos, transparentes, com critérios éticos.

Foi lamentável a votação. Votei. O meu foi o único voto no
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representante da sociedade civil, e o fiz com alegria. E um dos
triunfos que temos em nosso trabalho, nesses quatro anos.
Levaremos conosco o fato de termos correspondido ao anseio de uma
parcela considerável da sociedade mineira.

Alguns dizem que deveria ser o Ministério Público. Mas onde está o
Ministério Público do Tribunal de Contas? Já há um projeto de lei
tramitando na Assembléia para regularizar a representação do
Ministério Público junto àquele Poder. Vejam o que diz o relatório final
da comissão especial, no item VI: "A implantação do Ministério Público
Especial junto ao Tribunal de Contas torna-se um imperativo com a
decisão do Supremo Tribunal Federal de abril deste ano, que
considerou inconstitucional a forma como é organizado atualmente o
Ministério Público junto àquela Casa."

Parece que há um medo de regulamentar a presença legítima,
importante e necessária do Ministério Público no Tribunal de Contas.
O projeto de lei que regulamenta e implanta legitimamente o Ministério
Público Especial junto ao Tribunal de Contas começou a tramitar
nesta Casa, mas foi para as gavetas e sumiu. A Bancada PT-PCd0B
fez uma pressão democrática para que o projeto voltasse a tramitar.
Aliás, foi uma condição para que votássemos o aumento merecido dos
funcionários do Tribunal de Contas.

Há necessidade de tramitação do projeto de lei que implanta o
Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, pois é de
grande importância, já que também representa a sociedade. No dia-a-
dia, temos aprendido a ter uma afinidade muito grande entre nós,
representantes eleitos pelo povo, e o Ministério Público.

Como Presidente da Comissão do Meio Ambiente e Recursos
Naturais, temos acompanhado vários casos; um deles, em Belo Vale,
em que a sociedade organizada e os ambientalistas nos procuraram
para um questionamento, um pedido, um socorro, pois uma grande
empresa estava destruindo nascentes e florestas naquele Município,
um lugar especial e tombado pelo patrimônio histórico. Fizemos uma
visita e descobrimos que a Promotora, cujo nome não me recordo.
havia feito um trabalho maravilhoso, defendendo e representando c
povo. Todavia a população não sabia que estava sendo tão ben
representada nem que fora feito um trabalho maravilhoso. Nós
representantes eleitos, estávamos ali, somando forças.
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povo para uma audiência. Democracia dá trabalho, mas vale a pena.
E uma conquista, um direito, um aprendizado. Aproveitamos para
pedir ao Ministério Público que realizasse audiências e fizesse uma
representatividade autêntica. Há trabalhos maravilhosos, mas,
lamentavelmente, há alguns que fazem um trabalho contra o povo.
Representam o povo, mas trabalham contra ele. Ainda bem que a
maioria tem feito um trabalho edificante e representativo.

Homenageio a Dra. Taís, que fez um trabalho maravilhoso em Belo
Vale, representando tão bem a população, que não sabia disso. A
partir da audiência, a população ficou sabendo e sentiu-se
representada no Ministério Público. Também queremos
representatividade do Ministério Público dentro do Tribunal de Contas,
para garantir que os pareceres técnicos sejam reconhecidos,
observados e respeitados. Espero que haja um Conselheiro que
represente a sociedade e tenha critérios notoriamente técnicos, como
determina a Constituição.

O Deputado Padre João (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Laudelino Augusto e o parabenizo não só pelo pronunciamento, como
também pela coerência de suas atitudes. V. Exa. sempre defendeu
essa bandeira, essa causa, não só com palavras, mas também com
ações, discutindo com a sociedade os critérios e o trabalho que vem
realizando, representando o povo e honrando esta Casa quando
busca valorizar o servidor público.

Também quando se refere ao meio ambiente, o quanto devemos
valorizar os servidores. Permita-me, Deputado Laudelino Augusto,
destacar, no pronunciamento de V. Exa., a conquista. Os servidores,
sobretudo os de carreira, buscam sua valorização, seu
reconhecimento, desenvolvem um trabalho e procuram compartilhar
com V. Exa. e com todos a conquista dos servidores da Emater.
Temos um manifesto dos Procuradores do Estado. E tivemos aqui
uma audiência com mais de 300 servidores. E a primeira vez que
existe, de fato, a unidade desses servidores. Todos estão de parabéns
pela conquista que tiveram, quando conseguiram o que reivindicaram.
Aliás, um reajuste de 19,36% a partir de l Q de junho e uma correção
salarial a partir do INPC de 3,34%, retroativa a 1 0 d maio. Essa é a
importância: valorizar os servidores dos cargos, como V. Exa. vem
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defendendo, sobretudo do Tribunal de Contas. Comungo com tudo,
porque, quando um Conselheiro é indicado, seja pelo Governador,
seja por esta Casa, sempre há vínculos com Prefeituras e com os
próprios Deputados, o que infelizmente pode levar a aborrecimentos,
ao desestímulo daqueles servidores de carreira, dos técnicos que
desenvolvem um trabalho sério, pois, quando há uma decisão, ela é
do conselho. Infelizmente, às vezes isso também acontece na
Secretaria de Meio Ambiente, onde trabalham técnicos da Feam, os
quais procuram desenvolver um trabalho sério, contando com o
pessoal do IEF, mas quem toma a decisão é o conselho, sem levar
em consideração os pareceres técnicos. Essa situação é mais grave
no Tribunal de Contas.

Encerro este aparte agradecendo ao nobre colega por me concedê-
lo e parabenizando os servidores da Emater pela conquista. Quando
existe a união, a mobilização, quando vencem o medo para expressar
a indignação de forma ordeira, ou há a conquista ou têm tudo para
conquistar. Que bom que tiveram a sensibilidade da direção da
Emater, da Secretaria de Planejamento e Gestão e, assim, do
Governador, em ouvir o grito desses guerreiros que garantem que
nossos agricultores, sobretudo os familiares, possam produzir com
maior segurança, sabendo o que plantar, quando plantar e como
plantar, orientados pelos companheiros da Emater! Que bom! União,
mobilização e vencer o medo, para externar a indignação, mas com
propostas concretas do que quer. Obrigado, e parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento.

O Deputado Laudelino Augusto - Eu que agradeço e também o
parabenizo pelo aparte e pelo trabalho realizado pelos direitos dos
trabalhadores da Emater.

Da nossa parte, dever cumprido; da parte dos funcionários e da
sociedade, direito conquistado.

Deputado Padre João, esse exemplo já está sendo seguido.
Recebemos um pedido do IEF, cujos funcionários têm o salário muito
defasado e cujos equipamentos estão sucateados. Eles não estão
podendo fazer o trabalho que sabem, e que fazem muito bem, para o
Estado. Hoje já foi votado um requerimento para a realização de uma
audiência pública com todos eles, que têm suas reivindicações. A
situação atual está comprometendo o trabalho ambiental, por isso a
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requerimento seguindo o exemplo, já que os bons exemplos são para
serem seguidos. Da mesma forma que somamos com a Emater,
somaremos com o IEF, para o Estado, que recebe dinheiro público,
desenvolver suas ações. Vamos fazer justiça. Logo teremos essa
audiência aqui.

Citei aqui e parabenizei a Dra. Thaís Lamim, Promotora, pelo
trabalho realizado em Belo Vale, mas ela foi auxiliada, nesse
processo, pela Dra. Karina Arca. Na ocasião, as duas eram lotadas
em Conselheiro Lafaiete e Congonhas. Dirigimos também a nossa
homenagem ao Dr. Fernando Galvão, na época, Procurador na área
de meio ambiente e, hoje, Juiz Militar.

O item 11 do relatório final da Comissão Especial do Tribunal de
Contas diz o seguinte: "O caráter político da composição do corpo de
Conselheiros do Tribunal facilita a possibilidade de determinada
decisão do plenário do Tribunal contrariar o parecer técnico do
servidor encarregado da análise do processo. Pelo menos em tese,
acredita-se que o trabalho técnico foi calcado de todos os cuidados na
apuração de uma irregularidade". Em tese e na prática, vários
pareceres, com evidências de irregularidades, são alterados.

Isso foi constatado em 2003 e agora. Já citei o parecer relativo às
contas de 2004 do Governador do Estado, que está devendo
explicações para revelarmos à população mineira que déficit zero não
existe. Há várias ressalvas à saúde, aos recursos para a pesquisa,
etc. Além disso, a dívida fundada e a dívida flutuante do Estado
passaram de R$2.700.000.000,00 para R$3.700.000.000,00. Portanto,
o déficit zero se trata apenas de propaganda. O povo precisa saber
que está pagando tudo isso.

Diz aqui que o caráter político da constituição dos Conselheiros
facilita essa possibilidade. Essa é uma constatação do que está
acontecendo.

Temos aqui um exemplo apresentado na época pelo então
Deputado Chico Simões, atualmente Prefeito de Coronel Fabriciano.
Há outros tantos. Na sexta-feira, Sr. Presidente, estive em Pouso
Alegre, participando da Caravana contra a Corrupção. Lá pude falar
da audiência que fizemos. Fazia parte da equipe uma representante
da Associação dos Moradores de Ribeirão Bonito - Amarribo -, que
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esteve aqui na comissão especial para dar um exemplo da cidade,
onde há um livro mostrando como acontece a corrupção nos
Municípios e nos Estados, nas licitações fraudulentas. A sociedade
precisa tomar consciência disso, cobrar e controlar.

Consta também no relatório uma frase de Antoninho Trevisan. Ele
destaca o papel que deve exercer a sociedade quando o Tribunal de
Contas não consegue cumprir sua missão.

O parecer do Tribunal de Contas de São Paulo ia encobrir toda a
corrupção do Prefeito de Ribeirão Bonito. A sociedade se organizou e
cassou o Prefeito, que foi preso, e teve que devolver o dinheiro. Se
ficasse por conta do Tribunal de Contas, seria aprovado sem
ressalvas. Sequer foram ver as notas, e muitas eram frias e
superf aturadas.

Isso acontece também em Minas Gerais, daí nossa indignação ética.
Não estamos apenas criticando, estamos apresentando propostas.
Esperava que houvesse muitos apartes, mas, até agora, nada. Talvez
porque não haja argumentação contrária. Estamos fazendo críticas
produtivas com propostas de mudanças.

Sr. Governador, use critérios éticos, no caso, técnicos da área de
contabilidade. Num artigo, Antônio Lopes de Sá diz: 'Como pioneiro
na literatura de auditoria nesta Nação, como autor que mais edições
publicou em matéria de perícia contábil, como professor da
especialidade há mais de meio século, posso garantir que só um
técnico tem condições de, com eficácia, aprovar ou desaprovar
contas." A carta aberta do Conselho Regional de Contabilidade ao
Governador fala sobre isso, defendendo a indicação de um
representante da sociedade civil para o cargo, o que apoiamos. "Na
nossa concepção, os Tribunais de Conta devem ser órgãos técnicos,
isentos, que, em nome do povo, fiscalizam a sanidade das
administrações públicas. A própria justificativa dos Tribunais de
Contas reside na confiança depositada em sua independência,
integridade e saber. Assim, acreditamos que o próprio Conselheiro
deva atender, prioritariamente, aos requisitos de imparcialidade e
capacidade técnica".

E por aí vai. A carta explica que esse seria o critério mais
democrático e mais ético. Até tiraria o 'mais". Seria o critério ético.
Será, pois esperamos que o Governador de Minas atenda a esse
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apelo que fazemos em nome da população do Estado, cansada de
ver o dinheiro público sair pelo ralo da corrupção.

Desde 2003, o Deputado Edson Rezende apresentou o Projeto de
Lei Complementar n 2 6 para que o Tribunal de Contas peça, exija, que
os conselhos municipais de acompanhamento do Fundef emitam
parecer sobre suas contas e enviem ao Tribunal. Não conseguimos
que fosse submetido à votação. A Mesa da Assembléia não o
submete alegando que não passará. Por quê? Será o "lobby" dos
Prefeitos que desvia o dinheiro público do Fundef? Em que os
Tribunais se baseiam para aprovar as contas? Vão aos 853
Municípios? Acompanham? Dinheiro público é dinheiro do pobre, que
gasta seu sangue para pagar seus impostos em dia, e deve ser usado
com critérios e prioridades. Não há dinheiro para isso e aquilo, para
coisas importantes. E o dinheiro sai pelo ralo da corrupção.

Já pedimos a CPI da antiga Comig, atual Codemig. Quanto dinheiro
foi gasto para construir estradas, pontes e aeroportos com aprovação
do Tribunal? A Cemig está pedindo a liberação de R$30.000.000,00
para encobrir gastos. Já gastou, e agora temos que liberar como se
fosse dinheiro novo.

Em relação à Copasa, por exemplo, ainda não entendemos porque a
cotação das suas ações crescem tanto na Bolsa de Valores. E o
Tribunal de Contas se manifesta contra ou a favor das contas dessas
entidades? Daí a necessidade da mudança de critério.

Governador, devemos usar o critério técnico. Estamos até lhe
ajudando a escolher esse técnico, mulher ou homem. Não há gênero
na ética; todos devemos ser éticos, transparentes e limpos, usando
bem o dinheiro público e tão suado do nosso povo.

Eu poderia citar muitos outros itens. Solicitaremos a realização de
uma nova comissão especial, pois quase nada foi feito quanto aos 18
itens. Precisamos aproveitar esse momento de indignação ética do
brasileiro, nesse bom clima gerado pelo Conselho Nacional de Justiça,
que tomou decisões em relação à contratação de parentes para
cargos de confiança. Há denúncias de que isso ocorre muito no
Tribunal de Contas. No Tribunal de Justiça, já se retiraram os
parentes. O nepotismo precisa acabar em todos os setores, e
devemos aproveitar essa boa onda de moralidade e de resgate da
ética e dos princípios fundamentais da vida.
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Do jeito que está, basta o parecer técnico; não são necessários
sete Conselheiros, ganhando cerca de R$22 . 000 , 00 por mês, e mais
48 assessores contratados. Essa estrutura pode ser dispensada se
serve apenas para aprovar o parecer técnico.

Desculpem-me, pois gosto de lavar a criança, mas de jogar somente
a água fora, preservando a criança. Não quero acabar com o Tribunal
de Contas, mas os seus técnicos dão conta do serviço. Por que um
técnico, que atua lá há anos, não pode ser um Conselheiro? Deveria
ser assim. Por que deve ser um ex-Prefeito, ou um atual Deputado, ou
ex-político, ou alguém de determinado partido? Isso ocorre também no
âmbito federal, e precisamos questionar.

Concluo com uma frase dos Bispos do Brasil, nossos pastores da
Igreja Católica: "Torna-se urgente reverter a crescente decepção do
povo diante de políticos e instituições por uma vigorosa retomada dos
critérios éticos como base de toda ação humana".

Aqui estivemos, pela retomada de critérios éticos.
* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 1 2 de junho, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 100 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 23/5/2006
Às 114h45min , comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dá a ata
da reunião anterior por aprovada, sendo ela subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater a situação dos músicos profissionais em Minas
Gerais e a atuação da Ordem dos Músicos do Brasil no Estado. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Francisco Paulo Marcial Pelúcio, Presider'te da Fundação Clóvis
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Salgado; Saulo Cunha de Oliveira, Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças; Sandra Costa Almeida de Lino Faria, Diretora
Artística; Nivaldo Ramos, Procurador, representando a Sra. Eleonora
Barroso Santa Rosa, Secretária de Estado de Cultura; José Dias
Guimarães de Almeida, Diretor e Secretário da Ordem dos Músicos;
Giovanni Charles Paraíso, Procurador, representando o Sr. Sylvio
Francisco do Nascimento, Presidente da Ordem dos Músicos do
Brasil; Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho:
e Plauto Coure da Costa, músico, que são convidados a tomar
assento á mesa. A Presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retorna os
trabalhos da Comissão e informa que a matéria constante na pauta
deixa ser apreciada por falta de quórum. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Biel Rocha - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 12? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5@ LEGISLATURA,

EM 24/5/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa
Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Resolução
ns 3.128, 3.130 a 3.132/2006 e Projetos de Lei n9 1.917/2004, 2.259,
2.582, 2.813/2005 e 3.006/2006 (Deputada Vanessa Lucas); 2.852 e
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2.86012005, 2.969, 3.021, 3.060, 3.067, 3.107, 3.175 e 3.176/2006
(Deputado Doutor Ronaldo) em turno único. Passa-se à 11 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, em turno único, dos Projetos de
Resolução ns 3.128, 3.130 a 3.13212006 e dos Projetos de Lei n2s
1.91712004, 2.258, 2.582, 2.813/2005 e 3.106/2006 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas) e 2.852 e 2.860/2005, 2.969, 3.021, 3.060,
3.067, 3.107, 3.175 e 3.176/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia - Ricardo Duarte.

ATA DA 5ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 24/5/2006

As 1 4h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Carlos Comes e Doutor Ronaldo (substituindo este ao
Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema "Pacto
Federativo e a Gestão Ambienta[" e os subtemas 'Descentralização e
o processo de Governança Ambiental' e "O Município na Gestão
Ambiental". A Presidência informa que nesta reunião serão ouvidos os
Srs. Cláudio Antônio de Mauro, ex-Prefeito Municipal de Rio Claro
(SP); Paulo Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente do Município de
Montes Claros; Ricardo Caetano Uma, Secretário de Meio Ambiente
do Município de Uberaba; Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de
Meio Ambiente da Fiemg; Guilherme Dias de Freitas, assessor da
Presidência da V&M, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se a presença dos representantes de diversas
entidades, que foram convidados para acompanhar permanentemente
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Sr. Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de Meio Ambiente da
Fiemg, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão com os participantes desta
reunião, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Viana - Padre João.

ATA DA 2? REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/5/2006
Às 8h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, 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 à realização de debate público sobre o tema
"Participação Popular no Legislativo". A Presidência convida a tomar
assento à mesa os Srs. Wagner Caetand Alves de Oliveira, Secretário
Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da
República; Helger Marra Lopes, Superintendente Central de
Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
representando Tadeu Barreto Guimarães, Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; e Thiago de
Azevedo Camargo, do Fórum Mineiro de Participação Popular,
representando Rudá Ricci, representante do Fórum Mineiro de
Participação Popular. Em seguida, a Deputada Maria Tereza Lara, na
qualidade de autora do requerimento que deu origem à reunião, faz
suas considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. A Presidência agradece às autoridades
que participaram da abertura da reunião e passa a coordenação dos
trabalhos ao Deputado Miguel Martini, que convida a tomar assento à
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mesa dos trabalhos os Srs. Geraldo Thadeu, Presidente da
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados;
Carlos Ranulfo Féhx de Meio, professor do Departamento de Ciência
Política e do Centro de Estudos Legislativos da UFMG; e Francisco
Sadeck, Assessor de Política Fiscal e Orçamentária do Intituto de
Estudos Socioeconômicos - lnesc - e membro do Fórum Brasil de
Orçamento. A seguir, a Presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão. A Presidência suspende os trabalhos. Reabertos os
trabalhos, registra-se a presença do Deputado João Leite, que passa
a coordenar a reunião e convida a tomar assento à mesa o Sr. Angelo
Luiz Rezende, Assessor da Sub-Secretaria de Planejamento e
Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
representando Helger Marra Lopes, Superintendente Central de
Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; e
as Sras Glaucia Barros, membro da Coordenação da Frente de
Defesa da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, e Marta Maria
de Castro Vieira da Silva, Gerente do Projeto Estruturador Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas. A Presidência passa a palavra
aos convidados e ao Deputado André Quintão, para que façam suas
exposições. A Presidência agradece a participação dos convidados e,
registrando a chegada do Deputado Domingos Sávio, convida-o para
coordenar os trabalhos. O Presidente convida a tomar assento à mesa
os Srs. José Abílio Belo Pereira, Secretário Executivo do Núcleo
Mobilizador de Minas Gerais; Eugênio Pinto, Prefeito de ltaúna;
Lessandro Lessa, Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente e
Coordenador do Plano Diretor de ltaúna; e a Sra. Labib Lima Syho,
Assessora da Prefeitura de Caeté no desenvolvimento do Plano
Diretor, os quais são convidados a fazer suas exposições, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e do público presente, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 1 9 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - José Henrique - Ricardo Duarte.

ATA DA 59 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

rs
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LEGISLATURA, EM 30/5/2006

Às 14h36m1n, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Fahim Sawan e Ricardo Duarte (substituindo este ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, 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 comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Alexandre Gualberto Farah e da Sra.
Marilane Cavalcanti, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
da Saúde, publicados no "Diário do Legislativo" de 25/5/2006. Passa-
se à P Fase da 2 1 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 22 turno, do Projeto de Lei n 9 1.987/2004 na forma do
vencido no 1 2 turno (relator: Deputado Fahim Sawan). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, no dia 31/5/2006, às 10 horas, na Câmara
Municipal de Montes Claros, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 586/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n
023/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à
Empresa ABC Indústria e Comércio S.A.- ABC INCO. -, em
cumprimento do disposto no ai. 72 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/5/2006, foi a proposição
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encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos
da Decisão Normativa da Presidência n 13.

Fundamentação
O art. 79 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras, O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de noventa dias.

Os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás
concederam tratamento fiscal diferenciado à indústria esmagadora de
soja, instituído, respectivamente, por meio do Decreto n 2 768, de
17/6/2003, que acrescentou o art. 152 às disposições transitórias do
regulamento do ICMS de Mato Grosso, concedendo crédito presumido
nas operações interestaduais com farelo de soja e óleo de soja
degomado; pelo Decreto & 11.519, de 30/1212003, concedendo, aos
contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul igual tratamento nas
operações interestaduais com óleo de soja; e pela Lei n 2 13.307, de
12111/2002, que concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor da
soja produzida em território goiano.

O Regime Especial de Tributação em análise concede à Empresa
ABC Indústria e Comércio S.A. - ABC INCO. -, estabelecida no
Município de Uberlândia, crédito presumido de 7% do valor de
aquisição ou de recebimento, em operação interna, de soja em grão,
para utilização no seu próprio processo industrial.

O disposto no Regime aplica-se somente à soja adquirida de
produtor rural ou de cooperativa de produtores rurais localizados neste
Estado e recebida em transferência de estabelecimento filial
localizado neste Estado.

A fruição do benefício fiscal de que trata esse Regime está
condicionada ao registro e licenciamento neste Estado dos veículos
automotores de propriedade dos estabelecimentos do contribuinte
nele localizados e à distribuição de toda a produção de óleo de soja e
de farelo de soja diretamente por estabelecimento do contribuinte
localizado neste Estado.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte
de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a l de março dc
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corrente ano, com prazo de vigência previsto para o período em
que perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado automaticamente - em caso de extinção do tratamento
dispensado pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás às operações mencionadas - com a rejeição pela Casa. Nesta
hipótese, não poderá ser concedido novo regime, ainda que
remanescente a situação que o tenha motivado, ou ainda que
ratificado por esta Casa, se não ocorrer a reversão de saldo credor
para saldo devedor do estabelecimento beneficiário até o dia
30/6/2008, ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da
Superintendência de Tributação.

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a
esta Casa, a justificativa do Governo do Estado para conceder o
Regime Especial de Tributação em questão é a proteção da economia
mineira, visto que a medida adotada pelos Estados já citados resultou
em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto aos
produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a outros
Estados. Além disso, o benefício fiscal concedido pelos Estados
mencionados afronta o disposto no art. 155 da Constituição da
República e na Lei Complementar n 9 24, de 1975, e causa prejuízosao nosso Estado.

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o Regime
Especial de Tributação ora proposto atende aos interesses do Estado,
pois assegura à empresa mineira benefício tributário idêntico ao
benefício concedido pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Goiás às suas empresas. Com isso, o Governo de Minas Gerais
garante às empresas do Estado condições favoráveis de concorrência
e de preservação de mercado relativo aos produtos abrangidos pela
proposição.

Assim sendo, e considerando que a medida não implica diminuição
na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, o Regime ora
proposto viria recompor a receita perdida em razão do benefício
instituído pelos Estados citados -, entendemos que a medida em tela
deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 023/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
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apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇAO

Ratifica o Regime Especial de Tributação fl 2 02312005, nos termos
do art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 02312005 à Empresa ABC Indústria e Comércio S.A. -
ABC INCO. -, após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 7 2 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - José Henrique.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 587/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
032/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa
Frigorífico Tamoyo Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n 2 15.292, de 518/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/5/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação
de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra
unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas
mineiras. Tal regime deve ser ratificado pela Assembléia Legislativa
no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída
de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de
aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, o
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Pretende-se conceder à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda. crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída, desde que observadas as condições constantes no regime
especial, sem prejuízo do crédito presumido outorgado ao
estabelecimento abatedor nas operações de saída de produtos
comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino, eqüídeo,
bufalino, caprino, ovino ou suíno, de que trata o art. 75 do RICMS. Os
comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas com as
operações de que trata o regime deverão ser arquivados pelo prazo
previsto na legislação tributária, para apresentação ao Fisco quando
solicitada. Não há dispensa para a empresa do cumprimento das
demais obrigações previstas na legislação tributária, e o contribuinte
deverá manter cópia do regime à disposição da fiscalização para
exibição imediata sempre que solicitado, devendo ser registrado no
livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a data de sua
concessão. O regime entra em vigor na data em que for dada ciência
à empresa de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1/1/2006,
os quais perdurarão pelo período em que se mantiver a situação
motivadora de sua concessão. O regime será revogado
automaticamente com a extinção do tratamento diferenciado
dispensado pelo Estado de São Paulo a essas operações ou a
qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável para os produtos originários do Estado de
Minas Gerais e destinados a outros Estados. Além do mais, a medida
configura clara ofensa ao princípio da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou do destino da mercadoria, insculpido no art.
152 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Finalmente, considerando que o crédito presumido autorizado na
forma do regime em análise não implica diminuição da arrecadação do
ICMS do Estado, uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, que tornou
inviáveis as vendas do contribuinte requerente para aquele e outros
Estados, e considerando o art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2005,
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regulamentada pelo Decreto n 2 43.880, de 281912004, bem como o
Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, regulamentado no Estado de Minas
Gerais pelo Decreto n g 44.190, de 2911212005, é de extrema
necessidade a concessão do regime especial de tributação à empresa
Frigorífico Tamoyo Ltda.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 9 03212006 por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇAO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n9 032/2006, nos termos

do art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 032/2006 à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7
da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Diizon Meio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - José

Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.482/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Lar
para Idosos Irmã Tereza - Laiite -, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/2005 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinando a documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica e
encontra-se em funcionamento há mais de um ano; além disso, os

rÀIk
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cargos de sua Diretoria não são remunerados, e os Diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 11 de seu estatuto determina a não-
remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da
Diretoria, dos sócios e demais colaboradores; e o art. 45 dispõe que,
em caso de dissolução, o seu patrimônio será doado a entidade
qualificada nos termos da Lei ri 9 9.790, de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -,
preferencialmente com o mesmo objetivo social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 9 daLei n 9 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 2.482/2005.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.873/2005
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Microrregião do Leste de Minas - Assoleste -, com sede no Município
de Mantena.

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

Fundamentação
A instituição em causa tem por objetivo a representação dos

Municípios que a integram perante entidades privadas e,
particularmente, junto a estabelecimentos do governo.

Além de defender os interesses das administrações municipais da
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nome, elabora estudos e
e as potencialidades da

para atendimento pelo poder
região, fazendo
levantamentos
microrregião qu
público.

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

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

2.87312005 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Helvécio, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
2.993/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 2.99312006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Ação de Assistência
Social Filadélfia, com sede no Município de João Monlevade.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 241212006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade, após alteração,
estabelece, no parágrafo único do art. l, que a instituição não
distribui lucros ou dividendos nem concede remuneração, vantagens
ou benefícios a dirigentes ou associados; e, nos arts. 17 e 40, que, no
caso de sua dissolução, seja o patrimônio remanescente destinado a
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instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.993/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.01 7/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marlos Fernandes, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de
Kung-1`u Wushu, com sede no Município de Itajubá.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declarâdas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 9 da Lei n Q 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § l do art. 74,
que ela não remunere nem conceda vantagens ou benefícios, por
qualquer forma ou título, a seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e, no parágrafo único do art.
75, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, legalmente constituída no Estado e
detentora do título de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.017/2006.
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.06612005
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em questão

pretende declarar de utilidade pública o Sacolão Móvel Comunitário,
com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta
Comissão, para deliberação conclusiva, conforme estabelece o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em dezembro de 2003, o Sacolão Móvel Comunitário é

entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade promover
políticas de conscientização, visando ao melhor aproveitamento de
produtos hortifrutigranjeiros pelas populações carentes; incentivar a
participação comunitária nas políticas de abastecimento e segurança
alimentar; desenvolver parcerias com a iniciativa privada e o poder
público, contribuindo para a discussão, a elaboração e a execução de
políticas de abastecimento e segurança alimentar; promover cursos e
atividades voltados para o tema da segurança alimentar; desenvolver
programas de distribuição de alimentos e cestas básicas às famílias
de baixa renda.

Além disso, disponibiliza unidades e pontos de apoio móveis e fixos
para distribuição gratuita de gêneros alimentícios à população de
baixa renda, estimulando a organização e a integração comunitária.

Tendo em vista a relevância de seu trabalho, a instituição se
encontra habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

3.066/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

rÂl
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3.147/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n

3.147/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -' com
sede no Município de Santa Maria do Suaçuí.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 6/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e a legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 .9 da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 57 do seu estatuto estabelece que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere ou assistencial, desde que tenha personalidade
jurídica, e o art. 59 determina que as atividades dos Diretores e dos
Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela jurídicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n g 3.147/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.166/2006
Comissão de Constituição e Justiça

'4
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Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n 2 3.166/2006 tem

por objetivo dar a denominação de Ponte do Doro à ponte localizada
na estrada que liga o km 22 da BR-153 ao Distrito de Aparecida de
Minas, no Município de Frutal.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 25/4/2006, esta relatoria baixou o projeto em diligência ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - para
que se pronunciasse sobre o assunto nele consubstanciado, cujo
atendimento se deu por intermédio da nota técnica datada de
10/5/2006.

Fundamentação
A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre

as quais somente a União possui competência para legislar e, no art.
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com  relação ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 O do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes, pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado Federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, saliente-se que a
Constituição mineira não reservou a matéria a nenhum dos Poderes,
ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, sendo perfeitamente
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Ressalte-se, ainda, que, na nota técnica anexada aos documentos
do processo, o DER-MG declara não haver impedimento à pretensão
formalizada no projeto sob análise.

Conclusão
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constitucionandade e legalidade do Projeto de Lei n°3.166/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.213/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n

3.213/2006 visa declarar de utilidade pública o Vargem Grande
Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

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

Fundamentação
O Vargem Grande Esporte Clube, fundado em 1994, possui por

finalidade implementar a difusão do civismo e da cultura física,
principalmente o futebol, podendo ainda competir em outras
modalidades esportivas amadorísticas especializadas.

Realiza, também, reuniões de caráter social e cultural com o intuito
de promover maior entrosamento entre os seus associados.

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

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

fl 9 3.213/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.264/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n2 578/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
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objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Maria
Eduarda Versiane Maia à Escola Estadual Condado do Norte,
localizada no Município de São João da Ponte.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do art. 25. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual ng 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre a
destinação do estabelecimento, da instituição ou do próprio público
que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Cada mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

rs
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inexiste óbice à sua tramitação.
Conclusão

Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.264/2006.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.265/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 9 579/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Prefeito Virmondes
Afonso à Escola Estadual localizada na Rua Luiz Augusto Coelho,

no Município de Perdizes.
A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e,

a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 22, enumera as matérias

que só podem ser reguladas pela União e, no art. 30, fixa a
prerrogativa do Município para editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. A competência do Estado membro,
prevista no § l do art. 25, faculta-lhe tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município

Como a denominação de próprios públicos não constitui assunto de
competência privativa desses entes federativos, pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei Estadual n 2 13.408, de
1999, que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios
do Estado. Tal norma estabelece ser da competência do Legislativo
dispor sobre a matéria e exige que a escolha da denominação recaia
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em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, devendo
ser observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da
instituição ou do próprio público que se pretende denominar e a área
em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, a Carta mineira não a
inseriu no rol das matérias reservadas em seu art. 66, sendo
perfeitamente adequada a apresentação do projeto pelo titular do
Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração
pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.26512006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.267/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem & 581/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Maria da Conceição Chaves à Escola
Estadual [apinha dos Gamas, localizada no povoado de Mato Verde,
Município de Coração de Jesus.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
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normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do
art. 25. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n 9 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre a
destinação do estabelecimento, da instituição ou do próprio público
que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.267/2006, naforma original.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.268/2006
Comissão de Constituição e Justiça

rÀ
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Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n2 582/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Maria Pereira de
Araújo à Escola Estadual localizada no Distrito de Justinópolis,
Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão cotegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da
República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal
e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado Federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § I ç do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado Federado. Com efeito, foi editada a Lei ng 13.408, de 1999,
que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do
Estado, cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo
dispor sobre a matéria, além de exigir que a escolha da denominação
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por
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notórias qualidades e relevantes serviços prestados á coletividade,
devendo ser observada a correlação entre a destinação do
estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas
ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por esta
Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento vigente,
em razão do que inexiste óbice que possa impedir a tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.268/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.269/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de
Caridade São Sebastião, com sede no Município de Morada Nova de
Minas.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 111512006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 15.430, de 2005.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se
o atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 36 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem
como as dos sócios; e o art. 38 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.269/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.270/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais da Taboca, com sede no Município de Presidente Olegário.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. to da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se
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.

rs
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Note-se que o estatuto da referida Associação determina, pelo

art. 36, que as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 40, que, em caso de
sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.270/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.272/2006
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 Sociedade Guarda
Mirim Mário Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 38, que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, preferencialmente com sede no Município de Inconfidentes ou
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região, ou a entidade pública, e, no art. 39, § 2, que os Diretores,
sócios. Conselheiros instituidores, fundadores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de vantagens ou benefícios a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.27212006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.273/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n 2 3.273/2006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Betei de
Assistência - ABA -, com sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/5/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores, dos Conselheiros ou dos
instituidores, bem como as dos sócios, e o art. 31 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
uma entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.273/2006.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.276/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a organização não
governamental Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Lapinha - Codecla -, com sede no Município de Lagoa Santa.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 47, que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a outra
instituição congênere; e, no art. 48, que as atividades dos seus
Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.276/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Sebastião Costa - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.278/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Catadores Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, com
sede no Município de Pouso Alegre.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica e atividades no
Município de Pouso Alegre, e, no art. 35, que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.278/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
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3.279/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no
Município de Pintópolis.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n215.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto do referido Conselho determina, pelo art. 28,
que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e, pelo art. 32, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a entidade congênere que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.279/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.282/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei
n 2 3.28212006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
entidade denominada Obras Sociais da Diocese de Uberlândia, com
sede nesse Município.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 12/5/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 0 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei & 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 19 e seu parágrafo único do seu
estatuto prevêem a não-remuneração dos cargos da diretoria, do
conselho consultivo e dos sócios e o art. 22 determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, preferencialmente as indicadas no seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.282/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.283/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, enviado a esta

Casa por intermédio da Mensagem n 9 58412006, tem por objetivo dar
a denominação de Antônio Pinheiro Dinis à escola estadual situada na
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Av. Prefeito João de Deus, Bairro de Jaçanã, no Município de
lbirité.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/5/2006 e
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser
examinada preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

As matérias que só podem ser reguladas pela União estão
elencadas no art. 22, e as delegadas ao Município estão no art. 30,
ambos da Constituição da República. Com relação ao Estado
membro, a regra básica está consagrada no § l do seu art. 25. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei Estadual n Q 13.408, de
1999, que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios
do Estado, estabelecendo a competência do Legislativo para dispor
sobre a matéria e exigindo que o homenageado seja falecido e que
haja correlação entre a destinação do bem e a área em que ele se
tenha destacado, requisito este devidamente atendido, conforme
esclarecido na mensagem.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas,
sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto em análise
pelo Governador do Estado, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei & 3.28312006.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.289/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

3.28912006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Ação
Social Santo Antônio - Assa -, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 13/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l o da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade estabelece, no art.
27, que ela não remunere nem conceda vantagens ou benefícios aos
seus Conselheiros, Diretores, instituidores, benfeitores ou
equivalentes; e, no art. 31, que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n23.289/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
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COMPLEMENTAR N 9 78/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em

epígrafe dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, regulamenta a indicação e a escolha do
Ouvidor e dá outras providências.

Inicialmente, a matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de
24/2/2006, na forma original em que foi encaminhada, isto é, como
projeto de lei ordinária, e distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Posteriormente, a Mesa da Assembléia reformulou o despacho e
determinou, por meio de Decisão da Presidência publicada na edição
do órgão oficial de 30/3/2006, que a proposição tramitasse como
Projeto de Lei Complementar n° 78/2006, em razão da natureza da
matéria, mantida a distribuição para exame das citadas Comissões,
nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, a análise do projeto nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Por meio do Ofício n° 480/2006, de 15/2/2006, o Procurador-Geral

de Justiça encaminhou para exame desta Casa a proposição em
epígrafe, que tem por objetivo instituir a Ouvidoria do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, regulamentar a indicação e a
escolha do Ouvidor e dar outras providências.

A medida está em consonância com a norma constante no § 5° do
art. 130-A da Constituição da República, introduzida pela Emenda à
Constituição Federal n° 45, segundo a qual "leis da União e dos
Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus
serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional
do Ministério Público".

O ofício esclarece que o projeto, subdividido em 11 artigos, trata da
conceituação e das atribuições da Ouvidoria, concebida como órgão
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autônomo cujo objetivo é o de elevar os padrões de transparência,
presteza e segurança das atividades do Parquet.

Ressalta, ainda, que os processos de escolha e de impedimento do
Ouvidor serão realizados à semelhança dos procedimentos
estabelecidos para o Corregedor-Geral do Ministério Público, nos
termos do art. 37 da Lei Complementar n°34, de 1994,

De nossa parte, fazemos as considerações que seguem.
A iniciativa do Ministério Público para inaugurar o processo

legislativo é assegurada pelo art. 125 da Constituição do Estado, nos
seguintes termos:"Art. 125- E facultada ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de
lei complementar que disponha sobre:

- organização, atribuições e estatuto do Ministério Público,
observado o seguinte:".

O § 2Q do art 66 da mesma Carta também faculta ao Procurador-
Geral de Justiça, 'além do disposto no art. 125, a iniciativa de projetos
sobre a criação, transformação e extinção de cargo e função públicos
do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1° e 2°, e
32".Como se observa, o ordenamento constitucional mineiro, na esteira
do ordenamento constitucional federal (arts. 127, § 2, e 128, § 501 da
Constituição da República), permite ao Procurador-Geral de Justiça
deflagrar o processo legislativo em matéria relacionada à organização
e às atribuições institucionais do Ministério Público Estadual, bem
como à criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, mas
essa competência não é privativa, e, sim, facultativa. A Constituição
do Estado não menciona expressamente a prerrogativa do
Governador do Estado quanto à iniciativa para também propor projeto
de lei que trate da estruturação do Ministério Público Estadual, em
concorrência com a do Procurador-Geral de Justiça, ao contrário da
Carta Federal, que estabelece a iniciativa concorrente do Presidente
da República; mas isso pode ser facilmente depreendido dos termos
"ao Procurador-Geral de Justiça é facultada ( ... ) a iniciativa",
constantes do citado § 2 do art. 66 da Carta mineira (grifos nossos).
Vale lembrar ainda o entendimento jurisprudencial do STF de que o
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modelo de divisão de competências estabelecido na Constituição
da República para o processo legislativo federal aplica-se, no que
couber, ao processo legislativo estadual.

Não obstante, desde a promulgação da Carta de 1988, somente o
Ministério Público Estadual vem exercendo a prerrogativa de
inaugurar o processo legislativo em matéria relacionada com a sua
organizacão, prática que certamente se repete nos demais Estados
Federados e no âmbito federal, o que indica um claro fortalecimento
da autonomia funcional dessa instituição.

Outra questão que merece ser assinalada diz respeito ao despacho
da Mesa desta Casa que determinou que à proposição se aplicassem
as normas regimentais de tramitação de projeto de lei complementar,
inclusive no tocante ao quórum de votação. Por que a necessidade de
lei complementar para a criação da Ouvidoria? Saliente-se que os
Estados de Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Norte
disciplinaram a figura do "ombudsman" por meio, respectivamente,
das Leis Complementares n% 298, de 2005; 24, de 2006, e 310, de
2005.

Considerando que a Ouvidoria passará a integrar a estrutura
administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, segundo dispõe o art.
7' do projeto, e que esse órgão está previsto na Lei Complementar n°
37, de 1994, vê-se que a matéria em pauta introduz alteração na atual
organização do Parquet, o que demonstra a necessidade de lei
complementar para discipliná-la. Todavia, não se pode confundir o
órgão Ouvidoria, que passa a integrar a estrutura administrativa do
Ministério Público, com o cargo de Ouvidor, que também deve ser
criado por lei e ter a sua remuneração fixada em lei, porque, neste
caso - criação de cargo e fixação da respectiva remuneração -, o
instrumento indicado para fazê-lo é a lei ordinária, nos termos do que
prevê o art. 66, § 2, da Carta mineira. Em que pese à economia
processual obtida com a aglutinação de matérias num mesmo diploma
legal, o fato é que não se pode deixar de observar os ditames das
Constituições Federal e Estadual quanto à forma como serão
disciplinados determinados assuntos, ou seja, quanto ao quórum
exigido para a votação de determinadas matérias. Se, por um lado, as
Cartas exigem expressamente a forma de lei complementar para
disciplinar a organização do Parquel, em se tratando de criação de
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cargos, como no caso do cargo de Ouvidor, a medida é efetivada
por lei ordinária. Esses critérios não podem ser entendidos como uma
mera formalidade, pois se relacionam com o grau de rigidez que as
Constituições conterem a essas matérias. Ademais, ao se criar
indevidamente um cargo por meio de lei complementar, na
eventualidade de uma alteração futura relativa a esse cargo, poderia
prevalecer a tese de que seria necessário editar-se outra lei
complementar, devido ao princípio do paralelismo das formas,
perpetuando-se, assim, o vício formal e impondo-se um grau de
dificuldade desnecessário para esse fim. Sendo assim, a providência
de se criar o cargo de Ouvidor será deslocada para projeto de lei
ordinária de autoria do Ministério Público, em tramitação nesta Casa,
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente da
instituição.

Por fim, observamos que o projeto não prevê gastos com a
Ouvidoria, ou seja, o membro do Ministério Público nomeado Ouvidor,
que deverá se afastar de suas atribuições institucionais, só poderá
perceber a remuneração a que faz jus como Procurador ou Promotor,
sem qualquer acréscimo. Quanto à estrutura funcional, a intenção é
utilizar a já existente na Procuradoria-Geral de Justiça para dar
suporte às ações e atividades da Ouvidoria, consoante o disposto no
art. 8°da proposição.

Sendo assim, o projeto não encontra óbice jurídico a sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n°
78/2006.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 9 79/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Resende, o projeto de lei em

epígrafe estabelece normas de cálculo do montante mínimo a ser
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aplicado anualmente pelo Estado em ações e serviços de saúde e
dá outras providências.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 31/3/2006, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102 do Regimento Interno, receber parecer.

Preliminarmente, compete a esta Comissão analisar os aspectos
formais, relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece as normas de cálculo do

montante mínimo a ser aplicado anualmente pelo Estado em ações e
serviços de saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde na esfera estadual.

Para alcançar o objetivo pretendido, a proposição define as
despesas com as ações e serviços de saúde a serem custeadas com
recursos públicos e computadas no percentual mínimo de aplicação
em gastos de saúde estabelecido no § 2 2 do ar!. 198 da Constituição
da República. O mencionado dispositivo dispõe sobre a forma de
cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e
serviços públicos de saúde.

O projeto define, ainda, as despesas que não podem ser
computadas como gastos de saúde, para atendimento ao mínimo a
ser aplicado, determinado pela Carta Magna, e o valor de 12% do
produto da arrecadação com os impostos estaduais - somados os
repasses constitucionais obrigatórios da União para o Estado e
deduzidas as obrigações de repasse desta para com os Municípios -
incluídos também para a base de cálculo os recursos arrecadados
provenientes da dívida ativa.

Além disso, a proposição estabelece a forma de repasse dos
recursos estaduais para os Municípios, define o Fundo Estadual de
Saúde como unidade orçamentária do Estado, cria a obrigatoriedade
de manutenção dos recursos em instituição financeira oficial e dispõe
sobre a forma de rateio dos recursos do Estado entre os Municípios -
de acordo com critérios epidemiológicos, demográficos e
socieconômicos - na forma e por meio de critérios a serem
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estabelecidos no Plano Estadual de Saúde. Ademais, estabelece,
ainda, obrigações para o gestor do Fundo Estadual de Saúde, a forma
de fixação, apuração e reajustamento dos recursos a serem aplicados
nas ações e serviços de saúde, as penalidades para o não-
cumprimento do estabelecido, entre elas a limitação de empenhos, por
parte do Estado, além de outras obrigações acessórias para o Poder
Executivo, entre as quais a divulgação das prestações de contas dos
gastos com saúde e a forma de fiscalização da utilização dos recursos
públicos estaduais pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas e
pelo Conselho Estadual de Saúde.

A Constituição da República dispõe, no art. 196, que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. Ainda, de acordo com a
norma constitucional, consubstanciada no "caput" do art. 198, as
ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, o SUS,
organizado de forma descentralizada - com direção única em cada
esfera de governo -, que deve proporcionar o atendimento integral à
população, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais e com a participação da
comunidade.

Preceitua o § l Q do mencionado dispositivo que o SUS será
financiado nos termos do art. 195 do texto constitucional com os
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Já o § 2Q do art. 198 dispõe, em seus incisos 1, II e III, que os entes
da federação aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais
calculados de maneira individualizada sobre as receitas de cada um
destes entes. No caso da União, o cálculo se dará na forma definida
nos termos da lei complementar prevista no § 39 do mencionado artigo
e ainda não editada. Para os Estados e o Distrito Federal, o cálculo
deverá ser feito sobre o produto da arrecadação dos impostos
estaduais - ITCD, ICMS e IPVA -, somados os repasses
constitucionais obrigatórios da União para o Estado e deduzidas as
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obrigações de repasse desta para com os Municípios. No que
concerne aos Municípios e ao Distrito Federal, o cálculo recairá sobre
o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 -
ITBI, IPTU e ISS - e sobre os recursos de que tratam os arts. 158 e
159, inciso 1, alínea "b" e § 39 Fundo de Participação dos Municípios
e recursos provenientes da Lei Robin Hood.

A matéria é tratada também no § 3 9 do art. 198, que dispõe que lei
complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá os percentuais de aplicação para a União; os critérios de
rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados
destinados a seus respectivos Municípios. Além disso, a mencionada
lei complementar deverá estabelecer as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal e as regras de cálculo do montante a ser
aplicado pela União. E importante salientar que, como já foi
mencionado, a lei complementar de que trata o art. 198 da
Constituição Federal não foi editada, e, dessa maneira, a regra a ser
aplicada até a sua edição é a consubstanciada no § 42 do art. 77 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. De acordo
com o mencionado dispositivo na ausência da lei complementar a que
se refere o art. 198, § 32, a partir do exercício financeiro de 2005,
aplicar-se-ão à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios os percentuais definidos nos incisos 1, II e III do "caput" do
art. 77 do ADCT.

Assim sendo, os recursos mínimos aplicados nas ações e nos
serviços públicos de saúde serão equivalentes, no caso da União, ao
valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do
Produto Interno Bruto - PIB; no caso dos Estados e do Distrito
Federal, a 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os anis. 157 e 159,
inciso 1, alínea "a", e inciso II, deduzidas as parcelas que forem
transferidas aos respectivos Municípios; e, no caso dos Municípios e
do Distrito Federal, a 15% do produto da arrecadação dos impostos a
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os anis. 158 e
159, inciso 1, alínea "b" e § 32•

O inciso XII e o "caput" do art. 24 da Constituição da República
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dispõem que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa
da saúde. Em se tratando de legislação concorrente, a competência
da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, não ficando
excluída a competência suplementar dos Estados.

Inexistindo lei federal sobre normas gerais, a competência a ser
exercida pelos Estados é plena. No entanto, a matéria objeto da
proposição em comento - proteção e defesa da saúde - tem
tratamento especial, dado no art. 198 da Carta Federal, como já
explicitado, que confere à União a competência para editar lei
complementar específica sobre o assunto.

Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.894-
MC contra a Lei Complementar n 2 274, de 23/12/2002 do Estado de
Roraima. Em voto proferido pelo Ministro Relator Sepúlveda Pertence,
fica claro 'que se o texto do § 32 (do art. 198) pudesse suscitar dúvida
sobre cuidar-se de lei complementar federal ou de lei complementar
de cada entidade federal, o § 2, 1, bastaria para tornar inequívoco que
a previsão constitucional é de uma única lei complementar que, por
ser única e disciplinar a participação da União, dos Estados e dos
Municípios no financiamento do sistema único de saúde só pode ser
de competência federal".

Assim sendo, não compete ao Estado legislar sobre a matéria, sob o
risco de invadir a seara de competência da União.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n9
79/2006.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE [El N 2 16112003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n2
16112003, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n2
1.491/2001, disciplina a criação de cães das raças pastor alemão,
pitbull, dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus mestiços e outros de
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porte físico e força semelhantes, segundo classificação da
Federação Cinológica Internacional - FCI -, sua condução em via
pública e dá outras providências.

Após publicação do pedido de desarquivamento no Diário do
Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Submetida à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo n2 1, apresentado por essaComissão.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O tema em pauta não é inédito neste Parlamento e já foi objeto de

exaustivos debates por ocasião da tramitação dos Projetos de Lei n2s
37/99 e 1.491/2001, ambos do Deputado Rogério Correia. O Projeto
de Lei n Q 37/99 foi rejeitado em votação de 2 9 turno e o n Q 1.491/2001foi arquivado ao final da legislatura.

Naquela ocasião, foram ouvidos, em audiência pública, segmentos
da sociedade civil ligados ao assunto, como criadores das raças cuja
criação se pretende disciplinar e associações de proteção e defesa
dos animais.

Resta inquestionável o mérito da iniciativa de lei, que se insere
fundamentalmente no âmbito da proteção da vida humana, visando a
prover a segurança e a integridade física dos cidadãos, atendendo a
princípio constitucional republicano e a um dever do Estado.

A negligência e o descaso de proprietários de cães de raças
perigosas exigem que os legisladores ofereçam à sociedade regras
claras sobre a propriedade responsável desses animais, que têm
provocado mutilações e mortes de pessoas.

Lembramos que tramita no Senado o Projeto de Lei Federal n
73/99, que dispõe sobre a responsabilidade civil e penal - o que é de
competência do legislador federal - dos proprietários, possuidores e
criadores de cães perigosos. Esse projeto encontra-se em fase final
de tramitação, após ter sido examinado por mais de 30 instâncias do
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Congresso Nacional.
A proposição em análise, ao ser examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, não sofreu alterações significativas a não ser
aquelas que intentaram preservar o legislador estadual na esfera de
suas competências legais, mantendo o projeto sob a égide da ordem
constitucional, com o que estamos em plena sintonia.

Entretanto, faz-se mister buscar preencher algumas lacunas
existentes na proposta inicial quanto à responsabilização dos
proprietários de animais que não adotarem medidas que visem à
segurança das pessoas, o que procuraremos fazer por meio do
substitutivo apresentado a esta proposição.

Conclusão
Em face das razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei n2 16112003 na forma do Substitutivo n2 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N2 2
Disciplina a criação de cães e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - A criação de cães das raças pastor alemão, pitbull,

dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus mestiços e outros de porte
físico e torça semelhantes, segundo classificação da Federação
Cinológica Internacional - FCI - será regida por esta lei.

Art. 2 - Os cães a que se refere o art. 12 desta lei que contarem
mais de cento e vinte dias de idade serão registrados na Secretaria de
Defesa Social, diretamente ou por meio de convênio, mediante
apresentação, pelo proprietário, da seguinte documentação:

- comprovante de vacinação do animal;
II - qualificação do vendedor e do proprietário do animal;
III - declaração da finalidade da criação do animal.
Art. 3 - O descumprimento do disposto no art. 22 desta lei

acarretará:
- a apreensão do animal;

II - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 UFIAs
(Unidades Fiscais de Referência), que será cobrada em dobro na
hipótese de reincidência.

§ 1 Q - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de
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quinze dias para adequar-se ao disposto no art. 2, após o qual o
animal não procurado será encaminhado a entidade de ensino e
pesquisa, para fins de estudo.

§ 2 - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste
artigo, incluídas a apreensão, a guarda e a manutenção do cão,
correrão à conta do proprietário do animal.

Art. 42 - Fica proibida, no Estado, a adoção e a procriação de cães
da raça pitbull.

Parágrafo único - Para efeito do cumprimento da proibição prevista
no "caput" deste artigo, os cães em idade de procriação deverão ser
esterilizados.

Art. 52 - A criação dos cães a que se refere o art. 1 9 desta lei está
sujeita à adoção, pelo proprietário ou responsável, das seguintes
medidas de proteção:

- afixação, no animal, de coleira com o número do seu registro;
II - manutenção do animal em área delimitada, com dimensões

suficientes para o seu manejo seguro, guarnecida com cercas, muros
ou grades que impeçam a fuga do animal e resguardem a circulação
de transeuntes nas proximidades;

III - afixação, de forma visível, à entrada do imóvel onde é mantido o
cão, de placa de advertência informando a raça, a periculosidade e o
número do registro do animal:

IV - impedimento do acesso do cão a caixas de correio, hidrômetros,
caixas de leitura de consumo de energia elétrica e equipamentos
congêneres.

Art. 62 - Na condução em via pública e no transporte dos cães a que
se refere o art. 1 2 desta lei, deverão ser utilizados equipamentos de
contenção do animal.

Art. 7 - O cão das raças a que se refere o art. l Q desta lei que
agredir alguém será recolhido e examinado por médico veterinário,
que, após exame, deverá emitir parecer por sua permanência ou não
no convívio social.

Parágrafo único - Se o parecer for pela impossibilidade de
permanência do cão no convívio social e por sua eliminação, esta
deverá ser realizada por médico veterinário, após sedação do animal.

Art. 8 - O proprietário do animal que ferir alguém fica sujeito a multa
de 1.000 UFIRs.

- -
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Art. 99 - No caso de a vítima comprovar, por meio de laudo

médico acompanhado de Boletim de Ocorrência ou representação,
que houve algum tipo de lesão decorrente de ataque de cão das raças
a que se refere o art. 12 desta lei, a multa a que se refere o art. 79 será
cobrada em dobro.

Art. 10 - Para o caso de ocorrência de lesão corporal grave, o
proprietário do animal será multado em 3.000 UFIRs.

Art. 11 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Jô Moraes.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.88612004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em exame

visa autorizar o Instituto Estadual de Floresta - El` - a doar ao
Município de Itajubá o imóvel que especifica.

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

Na reunião de 911112005, este relator solicitou tosse a proposição
baixada em diligência ao Diretor-Geral do IEF a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação. De posse de sua
resposta, passamos ao parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 1.886/2004 visa conceder ao Instituto Estadual

de Floresta - IEF - autorização legislativa para doar ao Município de
Itajubá o imóvel constituído de terreno com área de 21,2699 hectares,
onde funciona o horto florestal desse Município, a que se refere o art.
39 da Lei n9 11.731, de 1994, que reclassifica as unidades de
conservação sob a administração do lEF.

A destinação da área será a continuidade do funcionamento do horto
florestal, que passará a ser administrado pelo Executivo local em
benefício da coletividade, o que atende ao interesse público que deve
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nortear o negócio jurídico em causa.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2 9 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Com relação à garantia que deve revestir a transferência a ser
efetuada, o art. 2 9 do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio
do doador na hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.
Entretanto, como não há indicação de prazo e haverá continuidade
das atividades ali desenvolvidas, seria adequado que a reversão
ocorresse no caso de desvirtuamento da finalidade.

Para a adequação do art. 2 ao objetivo mencionado e o
aprimoramento da redação do projeto, apresentamos o Substitutivo n2

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

1.88612004, no 1 °turno, na forma do seguinte Substitutivo n 2 1.
SUBSTITUTIVO N2 1

Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município
de Itajubá o imóvel que menciona.

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 a área de 21,1699ha (vinte e um
hectares dezesseis ares e noventa e nove centiares), onde funciona o
horto florestal desse Município, instituído pelo art. 3 Q da Lei n 2 11.731,de 30 de dezembro de 1994.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se ao
funcionamento de horto florestal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Instituto Estadual de Florestas - IEF - se for desvirtuada a finalidade
prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
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Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa

Costa - José Henrique.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 2.088/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis
de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 261212005 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Em 12/4/2005, esta relatoria baixou a
Secretário de Estado de Planejamento e
manifestasse sobre a pretendida alienação.

Atendida a diligência, por intermédio da
passamos a exarar o parecer.	. - - -

matéria em diligência ao
Gestão a fim de que se

Nota Técnica n 9 85/2006,

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Garmópolis
de Minas, constituído de terreno com área de 3,12161ha, situado na
localidade de Graminha, doado ao Estado por esse Município, para
que tosse anexado à Escola Estadual Presidente Tancredo Neves.

O projeto de lei prevê na cláusula de destinação do imóvel a
construção de um conjunto habitacional em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, o qual é
de grande interesse da comunidade.

Cabe observar que a alienação de bens públicos submete-se aos
preceitos da Constituição do Estado (art. 18) e da Lei Federal n°
8.666, de 1993, que institui normas gerais para as licitações e os
contratos da Administração Pública (art. 17). Ambos condicionam a
celebração do respectivo contrato à prévia autorização legislativa,
vinculada à existência de interesse público devidamente justificado,
que se encontra atendido no art. 2 9 do projeto.

Importa esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão, por intermédio da citada nota técnica, declarou-se
favorável à pretendida alienação, tendo em vista inexistirem projetos
estaduais para utilização do imóvel. Entretanto, esclarece que deve
ser excluída do projeto a área de 6.171.00M 2 que foi utilizada para a
construção da Rodovia MG-270.

Não obstante o projeto de lei atender às exigências jurídicas,
apresentamos o Substitutivo n 2 1, a seguir, com o fim de fazer a
adequação da área do imóvel e acrescentar cláusula de reversão,
prevendo o retorno do bem ao patrimônio do Estado caso não seja
cumprida a finalidade estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.088/2005 na
forma do Substitutivo n Q 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de

Minas 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

Carmópolis de Minas o imóvel constituído pela área de 25.045m2
(vinte e cinco mil vírgula quarenta e cinco metros quadrados), situado
na localidade de Graminha, nesse Município, registrado sob flQ 3.460,
a fis. 161 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Oliveira.

Parágrafo único: O imóvel descrito neste artigo será destinado à
construção de um conjunto habitacional, em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.685/2005

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório

O projeto de lei em comento, de autoria do Governador do Estado,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 2 446/2005, altera
dispositivos da Lei fl 2 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a
fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo' em 611012005, a proposição
recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que
apresentou a Emenda n 9 1.

Vem a proposta, agora, a esta Comissão, para receber parecer,
tendo em vista a aprovação, em Plenário, de requerimento nesse
sentido, apresentado pelo Deputado Leonardo Quintão.

Fundamentação
A proposição em estudo, segundo o Ofício n 9 1.13212005, que

acompanha a mensagem do Governador do Estado, modifica a Lei n9
15.424, de 30112/2004, com o intuito de consolidar, na referida norma,
os benefícios fiscais previstos em legislações federal e estadual
esparsas, como também esclarecer alguns pontos da citada norma
que suscitam dúvida nos usuários, nos Tabeliães e nos Oficiais de
Registro. Dessa forma, a proposição em análise modifica os arts. 79,
8, 15, 16, 20 e 27 e as Tabelas 1 e 4, constantes no anexo da
referida lei.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua
esfera de competência, e em obediência ao Regimento Interno,
apreciará a conveniência e a oportunidade da matéria de que trata o
projeto.

Esta Comissão verificiou que o projeto em apreço não acarreta ônus
para o contribuinte, uma vez que consolida os benefícios fiscais
previstos em legislações federal e estadual esparsas e esclarece
alguns pontos da citada lei que suscitam dúvida nos usuários e nos
delegatários do serviço de registro, não implicando aumento de
emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro.

Como se vê, a proposição em comento atende à técnica legislativa,
ao consolidar normas jurídicas, e não gera ônus para os usuários dos
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serviços notariais e de registro, razão pela qual as modificações
pretendidas devem ser aprovadas por esta Casa Legislativa.

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

2.685/2005 com a Emenda n 9 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico, relatora - Maria Olívia.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.868/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°

2.868/2005 transfere da categoria de bens de uso especial para a
categoria de bens de uso dominial a área e o imóvel do Estádio
Governador Magalhães Pinto e autoriza sua concessão administrativa
de uso mediante licitação na modalidade de concorrência.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/1212005, a proposição foi
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1 ° do projeto em exame determina a transferência da área e

do imóvel do Estádio Governador Magalhães Pinto da categoria de
bens de uso especial para a categoria de bens dominiais. Já o art. 20
autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão administrativa de
uso aos clubes desportivos do Estado de Minas Gerais, para uso e
exploração, pelo prazo de 30 anos, do complexo esportivo do
Mineirão, bem como da área por ele ocupada. Os demais dispositivos
estabelecem uma série de exigências a serem observadas pelo
concessionário, como a conservação da área e das instalações em
condições de perfeito atendimento de suas finalidades, a prestação,
em caráter permanente, de serviços eficientes aos usuários, a
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos que venham a ser
causados ao poder público ou a terceiros nas dependências do
complexo esportivo bem como às redes de luz, gás, telefone e esgoto,
entre outras.
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A proposição apresenta várias impropriedades técnicas, a
começar por seu artigo inaugural, que se refere impropriamente à
"desincorporação" do Mineirão da classe de bens de uso especial,
transferindo-o para a classe de bens de uso dominial, como se isso
fosse necessário para viabilizar o trespasse da administração do
complexo esportivo do Mineirão para terceiros. Ora, o fato de ocorrer
afetação de bem público não exclui a possibilidade de que este seja
objeto de contratação que envolva a delegação dos serviços públicos
a terceiros. A proposição se refere ainda a um procedimento licitatório
na modalidade de concorrência, o que dificulta ainda mais a
compreensão de seu conteúdo, pois, num primeiro momento, fala-se
de uso do estádio pelos clubes desportivos do Estado e depois se
cogita de uma licitação, que pressupõe a disputa entre os
interessados em explorar o complexo esportivo do Mineirão.

De outra parte, para além das impropriedades apontadas e tendo
em vista um enfoque jurídico-constitucional impõe dizer que a
proposição esbarra em óbice de natureza intransponível, ao versar
sobre matéria que se insere no campo de reserva de iniciativa do
Poder Executivo. Com efeito, a Constituição do Estado determina
expressamente, em seu art. 66, III, 'e", que constitui matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta. A esse propósito, cumpre-nos enfatizar que foi
criada, no âmbito do Estado, a autarquia Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais - Ademg -, por meio da Lei n 2 3.410, de
8/7/65, com personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, atualmente vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. Posteriormente, foi
editada a Lei n 2 11.176, de 618/93, que dispôs sobre a reorganização
da Ademg. A referida autarquia foi ainda objeto de tratamento
legislativo por meio da Lei Delegada n2 67, de 29/1/2003, que dispôs
sobre sua estrutura orgânica básica.

O projeto em exame interfere, pois, de modo direto na estrutura
organizacional do Executivo, ao propor o trespasse da administração
do Estádio do Mineirão a outros responsáveis, o que traria como
implicação prática o esvaziamento das funções da Ademg, entidade
autárquica legalmente constituída precisamente com a finalidade de
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partir do Chefe do Poder Executivo, a teor do citado dispositivo
constitucional, pois as autarquias compõem a chamada administração
indireta. Desse modo, o Legislativo Estadual não está
constitucionalmente habilitado a apresentar projeto de lei nos termos
propostos, sob pena de usurpar iniciativa legislativa privativa do Poder
Executivo, o que caracteriza violação explícita do princípio da
separação dos Poderes, inscrito no art. 2 2 da Constituição da
República e reproduzido em norma de idêntico teor no art. 6 Q da CartaEstadual.

Conclusão
Ante	o	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n Q 2.868/2005.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente . Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.949/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
concede pensão especial a Jorge Carone Filho e dá outras
providências.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu o prazo para emissão de parecer. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n Q 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise determina a concessão de pensão especial

a Jorge Carone Filho, em caráter mensal e a título vitalício, em valor
correspondente ao subsídio pago a Secretário de Estado. Tal valor
será reajustado na mesma época e no mesmo percentual do aumento
a que fizerem jus os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

A pensão será intransferível e inacurnulável em relação a qualquer
outro benefício previdenciário, no âmbito do serviço público, outorgado
pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, ressalvado o
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percebido como contribuinte do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.

Além da pensão especial, o projeto determina ainda o pagamento, a
título de indenização por lucros cessantes, de valor correspondente ao
teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais, multiplicado pelo número de meses que
faltaram, por motivo de cassação, para que o beneficiário cumprisse
integralmente o mandato de Prefeito Municipal de Belo Horizonte.

A Comissão de Administração Pública afirma em seu parecer que "o
nosso ordenamento jurídico acolhe o princípio indenizatório, que
obriga a reparação de danos materiais e morais por parte daquele que
os tenha causado. No caso em exame, a autoridade estatal,
desbordando dos limites legais de seu poder discricionário, cassou de
modo indevido o mandato de Prefeito Municipal do Sr. Jorge Carone
Filho, razão pela qual deve o Estado proceder à devida reparação.
Saliente-se que a referida cassação se deu no ano de 1965, em um
contexto político-social marcado por fortes restrições às liberdades
democráticas. Embora o ato formal de cassação haja promanado da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, houve decisiva interferência do
Estado para que tal ato se consumasse, conforme atesta nota oficial
por meio da qual o Governo Estadual determina ao Secretário de
Segurança Pública que ocupe a sede da Prefeitura, e ao Secretário de
Interior e Justiça que sugira as providências necessárias para a
restauração da ordem pública. E importante ressaltar que, à época
dos fatos relatados, era bem reduzido o âmbito de autonomia
municipal, de modo que tal manifestação do Governo do Estado
configurou fator determinante para que a Câmara de Vereadores
votasse o impedimento do então Prefeito Jorge Carone".

Por entender que a pensão é imprópria e que a indenização
proposta no art. 3 2 do projeto seria a melhor opção para promover a
reparação patrimonial do Sr. Jorge Carone, a Comissão de
Administração Pública apresentou o Substitutivo n g 1.

Na exposição de motivos enviada, o Governador do Estado afirma
que "a iniciativa em pauta traduz o reconhecimento oficial à
contribuição que o beneficiário, ao longo de sua vida pública,
concretizou em prol do Estado de Minas Gerais, e viabiliza a
reparação de ato discricionário que, à época, cassou seu mandato
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como Prefeito Municipal de Belo Horizonte. O beneficio que se
propõe conceder, em caráter excepcional, encontra guarida no próprio
texto da Constituição da República, que consagra o princípio
indenizatório como forma de reparação de esbulho, e no Código Civil
Brasileiro, que, aliás, prevê a indenização a título de lucros cessantes.
No caso, o dano deriva de abuso do poder por parte da autoridade
estatal, pelo que cumpre ao Estado efetivar a reparação". Entretanto,
no caso em tela, existe uma dificuldade de se identificar a
responsabilidade dos entes envolvidos no ato que deu causa à
indenização proposta. Entendemos que a iniciativa em tela significa o
reconhecimento oficial do Governador do Estado da parcela de
responsabilidade do Estado de Minas Gerais.

Dispõe o art. 950 do Código Civil Brasileiro
"Art. 950 - Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não

possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

Esta Comissão concorda com a posição adotada pela Comissão
anterior, entendendo que a matéria deva ser aprovada na forma do
Substitutivo n 2 1.

Quanto ao impacto financeiro da proposição na forma do
Substitutivo n 9 1, ficará na razão de R$252.000,00, valor que
entendemos ser insignificante ante o orçamento do Estado.

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

2.949/2006, no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n2 1, da Comissãode Administração Pública.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.055/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mirai o
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imóvel que especifica.

encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, 'a", e 188, do Regimento

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 16/3/2006 e

Interno.
Em 11/4/2006, esta Comissão baixou a matéria em diligência ao

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que
esclarecesse a atual utilização do imóvel e se manifestasse sobre a
sua pretendida alienação, bem como ao Prefeito Municipal de Miraí,
para que formalizasse o interesse ou não em aceitá-lo por meio de
doação.	a diligência, respectivamente, por intermédio da NotaAtendida

8012006 e do Ofício n 9 133/2006, passamos a exarar oTécnica n
parecer.	

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Miraí,
constituído de terreno com 10.000m 2, transferido ao patrimônio do
Estado por doação de particulares, em 1949, sem reserva alguma-

0 imóvel encontra-se em desuso há vários anos, motivo pelo qual o
Prefeito de Miraí declara ter a intenção de utilizá-lo para a construção
de um núcleo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
além de implantar hortas, viveiros de mudas e oficinas de trabalhos
agropecuários e artesanais, servindo assim de ponto de apoio ao
produtor rural para desenvolver os agronegócios no Município.

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

Em atendimento ao interesse público, o projeto prevê, pelo
parágrafo único do ai. l, que o imóvel será destinado à implantação
de unidade administrativa municipal, o que vem ao encontro do
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comunidade miraiense.
Também atendendo ao mesmo fim, o art. 2 da proposição

estabelece a sua reversão ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

De resto, cabe esclarecer que, nos termos da nota técnica expedida
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Poder
Executivo é favorável à alienação, visto que a Secretaria de Estado de
Educação, órgão a que se vincula o imóvel, não possui interesse em
sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n g 3.055/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 3.206/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n 9 3.206/2006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, 'altera a Lei n 2 14.609, de 23/1/2003".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucional idade e a legalidade da
matéria.

Fundamentação
O art. 1 9 da proposta em epígrafe altera o ad. 1 9 da Lei n2 14.609, de

2003, de modo a conceder à Sra. llka do Nascimento Ribeiro, viúva do
ex-Deputado Wilson Modesto, "a pensão mensal especial de que trata
a Lei n Q 11.732, de 30/12/94, calculada na forma do ai. l da Lei flQ

13.736, de 9/11/2000, e a indenização de que trata o art. 2" desta
última lei.

A redação original, que ora se pretende modificar, estava vazada
nos termos seguintes:

rÀ'



28!

"Art. l - Fica concedida a llka do Nascimento Ribeiro a pensão
especial de que trata a Lei n 11.732, de 30 de dezembro de 1994,
calculada conforme o disposto na Lei & 13.736, de 9 de novembro de
2000".

Observa-se, portanto, que a única alteração efetivamente almejada
se deu na parte final do dispositivo original, havendo o acréscimo da
expressão "e a indenização de que trata o art. 2 da Lei n2 13.736". Foi
justamente este o intuito apresentado na justificação da proposta pelo
seu autor: conceder a indenização que outros Deputados ou familiares
na mesma situação já haviam recebido.

A referida Lei n 9 13.736 alterou a equivalência da pensão especial
tratada na Lei n 2 11.732, que beneficiou os ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra, cassados
em 914/64. A pensão passou a corresponder ao subsídio mensal dos
Deputados Estaduais. Além disso, determinou à Assembléia
Legislativa a concessão aos citados ex-parlamentares de indenização
equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais multiplicado
pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação dos
respectivos mandatos e o término da legislatura para a qual foram
eleitos.

Posteriormente, a Lei n 2 14.609 estendeu a pensão mensal especial
concedida aos citados ex-Deputados à Sra. llka do Nascimento
Ribeiro, uma vez que seu marido, o Deputado Wilson Modesto,
também cassado, já havia falecido. A pensão teve o mesmo alvo das
demais: a necessidade de indenizar materialmente os Deputados que
se opuseram ao movimento de 1964 e, em decorrência disso, foram
cassados, ato que os impediu de prosseguir sua carreira parlamentar;
todavia a lei em questão não previu a indenização concedida pelo art.
2 2 da Lei ng 13.736, embora não houvesse nenhuma justificativa para
a desigualdade de tratamento.

A Constituição de 1988, em seu art. 37, § 6, consagrou o princípio
da responsabilidade objetiva do Estado, segundo o qual as pessoas
jurídicas de direito público, independentemente de se apurar culpa,
são responsáveis pela reparação dos danos causados a terceiros em
razão de ação ou omissão de seus agentes. O art. 25 da mesma
Carta confere aos entes federados prerrogativa para legislar acerca de
assuntos de seu interesse, o que reforça o respaldo legal do projeto
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não custa lembrar, à vista do art. 52 da Constituição da República, quetodos são iguais perante a lei".
No entanto, na forma em que se encontra, o projeto não reflete com

clareza a situação atual. A Sra. llka do Nascimento Ribeiro faleceu
recentemente. E claro que tal acontecimento não impede a concessão
da indenização, que aproveita aos herdeiros. Ainda é tempo de o
Estado reparar a lesão moral e financeira provocado ao saudoso
Deputado Wilson Modesto e a sua distinta esposa, mesmo que seja
por intermédio dos seus herdeiros, que hoje, legitimamente, titularizam
o patrimônio deixado pelo casal. Diante desse fato, o projeto pede
ajustes.

O projeto carece de ajustes também porque, com o falecimento da
pretensa beneficiária, a lei anterior, que somente a ela concedia
pensão, perdeu o objeto. Não se afigura adequado acrescentar o
direito à indenização no corpo de um texto de lei que já não tem
eficácia e que, até para evitar possíveis dificuldades de interpretação,
deve mesmo ser revogado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.206/2006
na forma do Substitutivo n2 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N2 1
Concede indenização ao espólio de llka do Nascimento Ribeiro e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica concedida ao espólio de lIka do Nascimento Ribeiro a

indenização de que trata o art. 2 Q da Lei n2 13.736, de 9 de novembrode 2000.
Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei

serão provenientes de dotação orçamentária própria.
Art. 3 - Fica revogada a Lei n 2 14.609, de 23 de janeiro de 2003.Art. 42 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente

ao da sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N

3.215/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei n2

3.21512006 autoriza o Poder Executivo a construir a infra-estrutura
necessária para a realização de "shows" em terrenos existentes nas
proximidades do Centro Administrativo do Governo do Estado,
localizado em Venda Nova.

Publicada no "Diário do Legislativo", no dia 21/4/2006, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame autoriza o Executivo a construir a infra-estrutura

necessária para a realização de "shows" em terrenos existentes nas
proximidades do Centro Administrativo do Governo, localizado em
Venda Nova, no Município de Belo Horizonte, com capacidade para
200 mil pessoas.

Sob a ótica jurídico-constitucional, a proposição esbarra em óbice de
natureza incontornável, pois a medida que visa a instituir não tem
natureza legal, mas sim administrativa, o que desloca para o Poder
Executivo a competência para instituí-ia. Com  efeito, a construção de
infra-estrutura necessária à realização de "shows" insere-se no rol de
competências do Executivo, sujeitando-se, pois, ao juízo discricionário
daquele Poder. Assim, tendo em vista razões de conveniência e
oportunidade, e naturalmente objetivando o interesse público, é lícito
ao Poder Executivo proceder à realização de obras dessa natureza,
desde que haja a correspondente previsão orçamentária.

A aprovação do projeto em exame conduziria a uma situação de
subversão das funções constitucionalmente atribuídas ao Legislativo e
ao Executivo, configurando ostensiva violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, constante no art. 2 da
Constituição da República e reproduzido, em idêntico teor, no art. 6
da Cada estadual. Assim, a prevalecer a lógica subjacente ao projeto
em questão, estariam abertas as portas para que o Legislativo se
infiltrasse numa seara de atuação institucional própria do Executivo,
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Em face dessas considerações, entendemos que a proposição não
tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 9 3.21512006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.258/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n2
3.258/2006 "cria a obrigatoriedade da prestação de serviços, junto a
vítimas de acidentes de trânsito, por menores flagrados dirigindo
automóvel sem carteira de habilitação".

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/4/2006, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer
sobre os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva instituir para os jovens menores de

idade flagrados por autoridade policial dirigindo sem carteira de
habilitação a obrigatoriedade de prestação de serviços, pelo período
de 60 dias, em hospitais e junto a vítimas de acidentes de trânsito.

Nos termos do projeto, os jovens infratores de trânsito deverão
permanecer no mínimo quatro horas por dia prestando serviços aos
acidentados.

Cumpre dizer que a proposição incorre em vício de
inconstitucionalidade de natureza insuperável, pois versa sobre
matéria reservada ao domínio legiferante da União, nos precisos
termos do art. 22, inciso XI, da Constituição da República, cujo texto
transcrevemos a seguir:

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre:
-

Xl - trânsito e transporte;".
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Em cumprimento do referido comando constitucional, a União
editou a Lei n2 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, a qual,
entre várias outras questões, trata especificamente das sanções a que
se sujeitam os infratores da legislação de trânsito.

Portanto, em face da sistemática constitucional de repartição de
competências legislativas entre os entes políticos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), o Estado não está habilitado a legislar
sobre a matéria contida no projeto ora examinado, a qual, conforme
visto, é da competência privativa da União, sendo disciplinada pela
referida Lei n2 9.503, de 1997, que se impõe à observância
compulsória de todos os entes da Federação.

Ademais, é preciso dizer que a sanção que se pretende instituir por
via do projeto em exame possui conotação penal, pois caracteriza
pena restritiva de direitos, na modalidade de pena alternativa, na
medida em que impõe aos jovens infratores de trânsito a obrigação de
serviços de assistência a vítimas de acidentes. Também nesse ponto
haveria uma indevida invasão, por parte do Estado, do domínio
legiferante exclusivo da União, ente político constitucionalmente
incumbido de legislar sobre matéria penal, consoante dispõe o inciso 1
do citado art. 22 da Constituição da República.

Assim, pela ótica da admissibilidade jurídico-constitucional da
matéria, entendemos que a proposição não tem como prosperar nesta
Casa, por ofensa direta ao art. 22, inciso Xl, da Carta Federal, o que
configura, em última análise, afronta ao próprio princípio federativo,
inscrito entre as chamadas cláusulas pétreas da Constituição da
República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n2
3.258/2006.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.260/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonídio Bouças,



estabelece condições para a distribuição e a comercialização de 
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bebidas alcóolicas no Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/5/2006, foi o projeto

distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposta em tela pretende obrigar os fabricantes e os

distribuidores de bebidas alcóolicas a inserir, nas embalagens do
produto, as expressões: "Proibida a venda a menores de 18 anos" e
"O uso abusivo desta substância causa diversos males à saúde".

Conforme consta na justificação apresentada pelo autor, a medida
tem o propósito de chamar atenção, de forma geral, para os males
causados à saúde pelo uso imoderado de bebidas alcóolicas.

A Constituição da República é clara ao dispor, em seu art. 220, § 42,
que a "propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais
( ... ) e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrente de seu uso".

Nunca é demais lembrar que o Estatuto da Criança e do
Adolescente, contido na Lei Federal n2 8.069, de 1990, estabelece,
em seu art. 243, pena de 6 meses a 2 anos e multa para aquele que
vender, fornecer, ainda que gratuitamente, à criança ou ao
adolescente, produtos que possam causar dependência física ou
psíquica, entre os quais se encontram as bebidas alcoólicas.

Embora se verifique a consonância da medida proposta com o
princípio estabelecido pela Cada Constitucional, por qualquer ângulo
que se avalie o projeto, como os aspectos que dizem respeito a
rotulagem, propaganda, vigilância sanitária, proteção da vida e da
saúde do consumidor, não vislumbramos a possibilidade de esta Casa
dispor sobre a matéria.

No que tange à propaganda comercial, a competência para legislar é
privativa da União, a teor do que dispõe o art. 22, XXIX, da
Constituição Federal. No exercício dessa competência, a União editou
a Lei Federal ng 9.294, de 15/6/96, que dispõe sobre as restrições ao
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, disciplinando a
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rotulagem dos produtos dessa natureza e determinando a inclusão
da expressão "Evite o Consumo Excessivo de Álcool" nas embalagens
das bebidas de que trata o projeto em análise.

Por outro lado, o art. 24 da Carta Federal dispõe sobre a
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para editar normas sobre produção, consumo, proteção e defesa da
saúde do cidadão brasileiro. Tratando-se de competência concorrente,
é prerrogativa da União a edição das normas gerais sobre a matéria,
remanescendo aos Estados a competência residual, qual seja a
suplementação das regras que dizem respeito ao conteúdo da
proposição.

No caso em tela, entretanto, as normas federais já citadas
disciplinaram a matéria, de tal modo que se esgotou a possibilidade
de o Poder Legislativo estadual vir a suplementá-las, utilizando-se da
prerrogativa que lhe é assegurada pelo § 2 9 do art. 24 da Carta da
República.

Por outro lado, não se nos afigura razoável estabelecer critérios de
rotulagem específicos para distribuição de produtos em uma única
unidade federada, conforme pretendido uma vez que o fabrico de
uma grande variedade de bebidas alcóolicas acorre em outros
Estados brasileiros.

Constata-se, pois, que o estabelecimento de regras claras a esse
respeito, da natureza daquelas propostas no projeto em análise, só
poderia ser feito por meio de uma legislação nacional, conforme
ocorre atualmente, para evitar distorções quanto à distribuição de
produtos por toda a extensão territorial do País.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n9 3260/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.987/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em análise
estabelece diretrizes para as ações do Estado na prevenção e na

rs



288
redução de danos causados à saúde pelo uso constante de
substâncias causadoras de dependência química.

Aprovada no 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer no 2 2 turno, nos
termos do art. 189, c/co art. 102, Xl, "a", do Regimento Interno.

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

O projeto estabelece nova política para o Estado, a ser executada
no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -' para a prevenção, o
tratamento e a reinserção social do dependente químico.

No 1 2 turno, esta Comissão promoveu amplo debate público para
subsidiar a discussão do projeto, ao qual compareceram autoridades
estaduais, pessoal acadêmico e de organizações civis. Desse evento,
surgiram sugestões importantes para o aprimoramento da matéria, as
quais foram incorporadas ao projeto por esta Comissão, por meio do
Substitutivo n 2 1.

A proposição ganhou maior clareza e objetividade. Foi apreciada
também pela Comissão de Direitos Humanos, que salientou a
importância da formulação de uma política pública voltada para
minorar os efeitos negativos do uso de drogas, ressaltando que o
ordenamento jurídico foi concebido e orientado no sentido repressor,
gerando ações meramente punitivas que acabaram superlotando o
sistema prisional do Estado e do País.

Com efeito, um recorte da história das práticas e saberes para
enfrentar o problema social da dependência de drogas no século XX
descreve-a como um caminho que parte do estigma e culmina na
solidariedade à pessoa que adoeceu pelo seu uso.

Essa evolução se refere à troca de modelo político no enfrentamento
do problema. Foram abandonadas as práticas proibicionistas, que
tinham como pressuposto a abstinência, e adotou-se um modelo
transicional, tolerante e pragmático, que prevê serviços, apóia
organizações e prega os direitos dos usuários de drogas, com vistas à
redução dos danos provenientes dessa prática.

O vencido que analisamos segue, então, uma linha atual e criativa,
que se contrapõe ao estilo meramente reativo que norteou as ações
públicas durante um longo período, sem lograr o êxito necessário.
Prevê campanhas de orientação e prevenção de contágio de doenças,
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parcerias entre instituições governamentais e com organizações da
sociedade civil e capacitação técnica de profissionais para apoio aos
dependentes, além da distribuição gratuita de preservativos, seringas
e agulhas descartáveis.

Acreditamos que essas ações articuladas como prioridade de saúde
pública trarão muito maiores benefícios para o segmento, pelo seu
caráter de redução de danos, menos maniqueísta e mais humanitário.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

1.987/2004 na forma do vencido em 1 2 turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Fahim Sawan, relator - Ricardo Duarte.

PROJETO DE LEI N 2 1.987/2004
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na
redução de danos causados á saúde pelo uso constante de
substâncias psicotrópicas causadoras de dependência química.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - A atuação do Estado na prevenção no tratamento, na

recuperação e na reinserção social do dependente químico
compreenderá:

- ações sociais de prevenção, por meio de:
a) campanhas permanentes de orientação e aconselhamento sobre

os riscos decorrentes do uso de substâncias químicas psicotrópicas
causadoras de dependência;

b) campanhas permanentes de orientação para a prevenção do
contágio de doenças transmissíveis associadas ao uso de drogas, em
especial a aids e as hepatites;

c) parceria entre entidades governamentais, organizações não
governamentais, instituições educacionais e empresas privadas;

II - capacitação técnica dos profissionais de saúde e de assistência
social da rede pública estadual;

III - ações específicas para a atenção ao usuário infrator dependente
químico.

Art. 2 - As ações previstas nesta lei serão executadas no âmbito do
Sistema único de Saúde - SUS -, e planejadas e coordenadas pelas
Secretarias de Estado de Saúde e de Desenvolvimento Social e
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Esportes, nos termos do art. 2, III, da Lei Delegada n9 58, de 29 de 
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janeiro de 2003.
Art. 32 - Na execução do disposto nesta lei, serão observados o

respeito à liberdade individual e a preservação do sigilo dos dados
pessoais de usuários, nos limites da lei.

Art. 4Q O inciso VI do art. 32 da Lei n 2 12.296, de 13 de setembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.32 -( ... )
VI - distribuição gratuita de preservativos, de seringas e de agulhas

descartáveis, a ser feita por profissionais treinados e vinculados ao
serviço público.".

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°48/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4812003, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que cria a Área de Proteção Ambientar de Vargem das Flores,
situada nos Municípios de Betim e Contagem, 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 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°48/2003
Cria a Área de Proteção Ambientar de Vargem das Flores, situada

nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica criada a Área de Proteção Ambiental de Vargem das

Flores - APA Vargem das Flores -, unidade de conservação de uso
sustentável localizada nos Municípios de Betim e Contagem,
constituída pela bacia hidrográfica situada a montante do barramento
do reservatório de água de Vargem das Flores.

Parágrafo único - A ARA Vargem das Flores abrange uma superfície
total de 12.263ha (doze mil duzentos e sessenta e três hectares) e
sua delimitação geográfica é a descrita no Anexo desta lei.

Art. 2° - A ARA Vargem das Flores tem por objetivos:
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- favorecer a manutenção da diversidade biológica:
II - proteger e conservar os recursos ambientais, especialmente o

lago formado pela barragem de Várzea das Flores e os córregos e
drenagens que para ele afluem;

III - garantir a qualidade dos recursos hídricos existentes na ARA
para o abastecimento público de água da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - RMBH -:

IV - contribuir para a ordenação do uso e da ocupação do solo,
considerando a necessidade de preservação dos recursos ambientais;

V - promover ações com vistas à recuperação de áreas degradadas.
Art. 3 0 - A APA Vargem das Flores disporá de um conselho

normativo e deliberativo, constituído por representantes de órgãos
públicos das esferas estadual e municipal, de organizações da
sociedade civil e da população residente, observando-se, em sua
composição, a paridade entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 4°- A ARA Vargem das Flores será implantada, supervisionada,
administrada e fiscalizada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
em articulação com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa - e com outros órgãos e entidades estaduais e municipais e
com organizações não-governamentais, na forma do regulamento.

Parágrafo único - O IEF, sem prejuízo de sua competência, poderá
firmar convênios e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas para a gestão da APA Vargem das Flores.

Art. 5°- A aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo e a
construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na ARA
Vargem das Flores dependerão de licença ambiental emitida pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

Art. 6 0 - Após a instalação do conselho previsto no art. 3 0, a
aprovação a que se refere o art. 50 e o licenciamento ambiental de
atividades e empreendimentos modificadores do meio ambiente na
APA serão precedidos de manifestação desse órgão.

Art. 70 - o Estado estabelecerá incentivos e linhas especiais de
crédito para projetos de preservação ambiental, de racionalização do
uso e ocupação do solo e de melhoria das condições sanitárias no
âmbito da ARA Vargem das Flores.

Art. 8 0 - O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias
contados da data de publicação desta lei, editará decreto que disporá
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- a constituição e a competência do sistema de gestão da APA
Vargem das Flores, com definição de prazo para sua instalação,
observado o disposto nos arts. 3 0 e 4° desta lei;

II - o zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica
constituinte da APA Vargem das Flores e as atividades a serem
encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona, nos
termos da legislação vigente;

II! - a contribuição financeira da empresa responsável pelo
abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos,
beneficiária da proteção proporcionada pela APA Vargem das Flores,
nos termos do art. 47 da Lei Federal n 0 9.985, de 18 de julho de 2000;

IV - as diretrizes para a divulgação das medidas previstas nesta lei,
visando ao esclarecimento da comunidade local, e os órgãos
responsáveis pela sua execução.

Parágrafo único - O decreto previsto no 'caput" deste artigo basear-
se-á em proposta a ser elaborada sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
assegurada a participação de órgãos estaduais e municipais afins, de
entidades não- governamentais, comunidades, empresas, entidades
locais de classe, universidades e centros de pesquisa.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
ANEXO

(a que se refere o art. 1°da Lei n°, de de de 2006)
Memorial Descritivo da APA Vargem das Flores

O memorial descritivo da APA Vargem das Flores foi elaborado com
base nas cartas topográficas do Plambel - Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - escala
1:25.000, folhas SE-23-ZC-V-4-So Betim; SE-23-ZC-4-No Caracóis;
SE-23-ZC-4-SE Contagem e SE-23-ZC-V-4-NE Ribeirão das Neves,
com as seguintes características:

Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator)
Meridiano Central: 450W.GR.
Datum Vertical: Marégrafo Imbituba - SC.
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Datum Horizontal: Córrego Alegre - MG.
Partindo do ponto zero, de coordenadas planas "UTM" N =

7.797.490m (sete milhões setecentos e noventa e sete mil
quatrocentos e noventa metros) e E = 586.980m (quinhentos e oitenta
e seis mil novecentos e oitenta metros), situado na ombreira direita da
barragem, segue-se através do Município de Betim, sempre pelo
divisor de águas, com o azimute de 2206'34" (vinte e dois graus, seis
minutos e trinta e quatro segundos) e, com a distância de 345,40m
(trezentos e quarenta e cinco vírgula quarenta metros), encontra-se o
ponto 1 na altitude aproximada de 860m (oitocentos e sessenta
metros) e de coordenadas N = 7.797.810m (sete milhões setecentos e
noventa e sete mil oitocentos e dez metros) e E = 587.110m
(quinhentos e oitenta e sete mil cento e dez metros). Do ponto 1,
segue-se com o azimute de 343 00421" (trezentos e quarenta e três
graus, quatro minutos e vinte e um segundos) e, com a distância de
240,42m (duzentos e quarenta vírgula quarenta e dois metros),
encontra-se o ponto 2, de coordenadas N = 7.798.040m (sete milhões
setecentos e noventa e oito mil e quarenta metros) e E = 587.040m
(quinhentos e oitenta e sete mil e quarenta metros). Do ponto 2,
segue-se com o azimute de 285 056'43" (duzentos e oitenta e cinco
graus, cinqüenta e seis minutos e quarenta e três segundos) e, com a
distância de 364,01 m (trezentos e sessenta e quatro vírgula zero um
metros), encontra-se o ponto 3, de coordenadas N = 7.798.140m (sete
milhões setecentos e noventa e oito mil cento e quarenta metros) e
E = 586.690m (quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e noventa
metros). Do ponto 3, segue-se com o azimute de 349°5731"
(trezentos e quarenta e nove graus, cinqüenta e dois minutos e trinta e
um segundos) e, com a distância de 284,43m (duzentos e oitenta e
quatro vírgula quarenta e três metros), encontra-se o ponto 4, de
coordenadas N = 7.798.420m (sete milhões setecentos e noventa e
oito mil quatrocentos e vinte metros) e E = 586.640m (quinhentos e
oitenta e seis mil seiscentos e quarenta metros). Do ponto 4, segue-se
com o azimute de 322 c073O (trezentos e vinte e dois graus, sete
minutos e trinta segundos) e, com a distância de 342,05m (trezentos e
quarenta e dois vírgula zero cinco metros), encontra-se o ponto 5, de
coordenadas N = 7.798.690m (sete milhões setecentos e noventa e
oito mil seiscentos e noventa metros) e E = 586.430m (quinhentos e
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oitenta e seis mil quatrocentos e trinta metros). Do ponto 5, segue-
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se com o azimute de 280'00'2T (duzentos e oitenta graus, zero
minutos e vinte e nove segundos) e, com a distância de 172,63m
(cento e setenta e dois vírgula sessenta e três metros), encontra-se o
ponto 6, na altitude de 980m (novecentos e oitenta metros) e de
coordenadas N = 7.798.720m (sete milhões setecentos e noventa e
oito mil setecentos e vinte metros) e E = 586.260m (quinhentos e
oitenta e seis mil duzentos e sessenta metros). Do ponto 6, segue-se
como azimute de 267 °23'51" (duzentos e sessenta e sele graus, vinte
e três minutos e cinqüenta e um segundos) e, com a distância de
220,23m (duzentos e vinte vírgula vinte e três metros), encontra-se o
ponto 7, de coordenadas N = 7.798.710m (sete milhões setecentos e
noventa e oito mil setecentos e dez metros) e E = 586.040m
(quinhentos e oitenta e seis mil e quarenta metros). Do ponto 7,
atravessa-se a garganta, segue-se com o azimute de 302 °52'OT'
(trezentos e dois graus, cinqüenta e dois minutos e sete segundos) e,
com a distância de 386,94m (trezentos e oitenta e seis vírgula noventa
e quatro metros), encontra-se o ponto 8, de coordenadas N =
7.798.920m (sete milhões setecentos e noventa e oito mil novecentos
e vinte metros) e E = 585.715m (quinhentos e oitenta e cinco mil
setecentos e quinze metros). Do ponto 8, segue-se com o azimute de
330°23'44" (trezentos e trinta graus, vinte e três minutos e quarenta e
quatro segundos) e, com a distância de 253,03m (duzentos e
cinqüenta e três vírgula zero três metros), encontra-se o ponto 9, na
altitude de 1.030m (mil e trinta metros) e de coordenadas N =
7.799.140m (sete milhões setecentos e noventa e nove mil cento e
quarenta metros) e E = 585.590m (quinhentos e oitenta e cinco mil
quinhentos e noventa metros). Do ponto 9, segue-se com o azimute
de 9°27'44" (nove graus, vinte e sete minutos e quarenta e quatro
segundos) e, com a distância de 638,69m (seiscentos e trinta e oito
vírgula sessenta e nove metros), encontra-se o ponto 10, de
coordenadas N = 7.799.770m (sete milhões setecentos e noventa e
nove mil setecentos e setenta metros) e E = 585.695m (quinhentos e
oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco metros). Do ponto 10,
segue-se com o azimute de 17°2114" (dezessete graus, vinte e um
minutos e quatorze segundos) e, com a distância de 419,08m
(quatrocentos e dezenove vírgula zero oito metros), encontra-se o
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ponto 11, de coordenadas N = 7.800.170m (sete milhões
oitocentos mil cento e setenta metros) e E = 585.820m (quinhentos e
oitenta e cinco mil oitocentos e vinte metros), situado no arruamento
de loteamento Santa Rita. Do ponto 11, segue-se com o azimute de
358°28'21" (trezentos e cinqüenta e oito graus, vinte e oito minutos e
vinte e um segundos) e, com a distância de 375,13m (trezentos e
setenta e cinco vírgula treze metros), encontra-se o ponto 12, de
coordenadas N = 7.800.545m (sete milhões oitocentos mil quinhentos
e quarenta e cinco metros) e E = 585.810m (quinhentos e oitenta e
cinco mil oitocentos e dez metros), situado também no arruamento. Do
ponto 12, segue-se com o azimute de 21 o48o5 1 (vinte e um graus,
quarenta e oito minutos e cinco segundos) e, com a distância de
834,70m (oitocentos e trinta e quatro vírgula setenta metros),
encontra-se o ponto 13, de coordenadas N = 7801320m (sete
milhões oitocentos e um mil trezentos e vinte metros) e E = 586.120m
(quinhentos e oitenta e seis mil cento e vinte metros). Do ponto 13,
segue-se com o azimute de 29°30'41" (vinte e nove graus, trinta
minutos e quarenta e um segundos) e, com a distância de 609,02m
(seiscentos e nove vírgula zero dois metros), encontra-se o ponto 14,
na altitude de 984m (novecentos e oitenta e quatro metros) e de
coordenadas N = 7.801.850m (sete milhões oitocentos e um mil
oitocentos e cinqüenta metros) e E = 586.420m (quinhentos e oitenta
e seis mil quatrocentos e vinte metros). Do ponto 14, segue-se com o
azimute de 57 155'34" (cinqüenta e sete graus, cinqüenta e cinco
minutos e trinta e quatro segundos) e, com a distância de 885,10m
(oitocentos e oitenta e cinco vírgula dez metros), encontra-se o ponto
15, de coordenadas N = 7.802.320m (sete milhões oitocentos e dois
mil trezentos e vinte metros) e E = 587.170m (quinhentos e oitenta e
sete mil cento e setenta metros). Do ponto 15, segue-se com o
azimute de 357°2013" (trezentos e cinqüenta e sete graus, vinte
minutos e treze segundos) e, com a distância de 430,46m
(quatrocentos e trinta vírgula quarenta e seis metros), encontra-se o
ponto 16, de coordenadas N = 7.802.750m (sete milhões oitocentos e
dois mil setecentos e cinqüenta metros) e E = 587.150m (quinhentos e
oitenta e sete mil cento e cinqüenta metros). Do ponto 16, segue-se
com o azimute de 45 04825" (quarenta e cinco graus, quarenta e oito
minutos e vinte e cinco segundos) e, com a distância de 502,10m
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(quinhentos e dois vírgula dez metros), encontra-se o ponto 17, de 
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coordenadas N = 7.803.100m (sete milhões oitocentos e três mil e
cem metros) e E = 587.510m (quinhentos e oitenta e sete mil
quinhentos e dez metros). Do ponto 17, segue-se com o azimute de
24 043'38" (vinte e quatro graus, quarenta e três minutos e trinta e oito
segundos) e, com a distância de 836,72m (oitocentos e trinta e seis
vírgula setenta e dois metros), encontra-se o ponto 18, de
coordenadas N = 7.803.860m (sete milhões oitocentos e três mil
oitocentos e sessenta metros) e E = 587.860m (quinhentos e oitenta e
sete mil oitocentos e sessenta metros). Do ponto 18, segue-se com o
azimute de 358t3810 (trezentos e cinqüenta e oito graus, trinta e oito
minutos e dez segundos) e, com a distância de 420,12m
(quatrocentos e vinte vírgula doze metros), encontra-se o ponto 19, de
coordenadas N = 7.804.280m (sete milhões oitocentos e quatro mil
duzentos e oitenta metros) e E = 587.850m (quinhentos e oitenta e
sete mil oitocentos e cinqüenta metros). Do ponto 19, segue-se com o
azimute de 330 c3832 (trezentos e trinta graus, trinta e oito minutos e
trinta e dois segundos) e, com a distância de 367,15m (trezentos e
sessenta e sete vírgula quinze metros), encontra-se o ponto 20, de
coordenadas N = 7.804.600m (sete milhões oitocentos e quatro mil e
seiscentos metros) e E = 587.670m (quinhentos e oitenta e sete mil
seiscentos e setenta metros). Do ponto 20, segue-se com o azimute
de 299'212W (duzentos e noventa e nove graus, vinte e um minutos e
vinte e oito segundos) e, com a distância de 550,73m (quinhentos e
cinqüenta vírgula setenta e três metros), encontra-se o ponto 21, na
altitude de 1.020m (mil e vinte metros) e de coordenadas N =
7.804.870m (sete milhões oitocentos e quatro mil e oitocentos e
setenta metros) e E = 587.190m (quinhentos e oitenta e sete mil cento
e noventa metros). Do ponto 21, segue-se com o azimute de
11 043'59" (onze graus, quarenta e três minutos e cinqüenta e nove
segundos) e, com a distância de 663,87m (seiscentos e sessenta e
três vírgula oitenta e sete metros), encontra-se o ponto 22, de
coordenadas N = 7.805.520m (sete milhões oitocentos e cinco mil
quinhentos e vinte metros) e E = 587.325m (quinhentos e oitenta e
sete mil trezentos e vinte e cinco metros). Do ponto 22, segue-se com
o azimute de 54°24'40" (cinqüenta e quatro graus, vinte e quatro
minutos e quarenta segundos) e, com a distância de 1.297,32m (mil
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duzentos e noventa e sete vírgula trinta e dois metros), encontra-se
o ponto 23, de coordenadas N = 7.806.275m (sete milhões oitocentos
e seis mil duzentos e setenta e cinco metros) e E = 588.380m
(quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta metros), situado no
Município de Contagem- Do ponto 23, segue-se pelo Município de
Contagem, com o azimute de 1337'37" (treze graus, trinta e sete
minutos e trinta e sete segundos) e, com a distância de 339,56m
(trezentos e trinta e nove vírgula cinqüenta e seis metros), encontra-se
o ponto 24, de coordenadas N = 7.806.605m (sete milhões oitocentos
e seis mil seiscentos e cinco metros) e E = 588.460m (quinhentos e
oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta metros). Do ponto 24,
segue-se com o azimute de 311 °23'55" (trezentos e onze graus, vinte
e três minutos e cinqüenta e cinco segundos) e, com a distância de
506,58m (quinhentos e seis vírgula cinqüenta e oito metros), encontra-
se o ponto 25, de coordenadas N = 7.806.940m (sete milhões
oitocentos e seis mil novecentos e quarenta metros) e E = 588.080m
(quinhentos e oitenta e oito mil e oitenta metros). Do ponto 25, segue-
se com o azimute de 15°29'19" (quinze graus, vinte e nove minutos e
dezenove segundos) e, com a distância de 861,28m (oitocentos e
sessenta e um vírgula vinte e oito metros), encontra-se o ponto 26, de
coordenadas N = 7.807.770m (sete milhões oitocentos e sete mil
setecentos e setenta metros) e E = 588.310m (quinhentos e oitenta e
oito mil trezentos e dez metros). Do ponto 26, segue-se pela divisa
entre os Municípios de Contagem e Esmeraldas, com o azimute de
79 015'40" (setenta e nove graus, quinze minutos e quarenta
segundos) e, com a distância de 590,34m (quinhentos e noventa
vírgula trinta e quatro metros), encontra-se o ponto 27, de
coordenadas N = 7.807.880m (sete milhões oitocentos e sete mil
oitocentos e oitenta metros) e E = 588.890m (quinhentos e oitenta e
oito mil oitocentos e noventa metros). Do ponto 27, segue-se com o
azimute de 52°21'09" (cinqüenta e dois graus, vinte um minutos e
nove segundos) e, com a distância de 442,04m (quatrocentos e
quarenta e dois vírgula zero quatro metros), encontra-se o ponto 28,
de coordenadas N = 7.808.150m (sete milhões oitocentos e oito mil
cento e cinqüenta metros) e E = 589.240m (quinhentos e oitenta e
nove mil duzentos e quarenta metros). Do ponto 28, segue-se com e
azimute de 85 121'52" (oitenta e cinco graus, vinte e um minutos e
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cinqüenta e dois segundos) e, com a distância de 371,21m
(trezentos e setenta e um vírgula vinte e um metros), encontra-se o
ponto 29, de coordenadas N = 7.808.1 80m (sete milhões oitocentos e
oito mil cento e oitenta metros) e E = 589.610m (quinhentos e oitenta
e nove mil seiscentos e dez metros). Do ponto 29, segue-se com o
azimute de 315W'OO" (trezentos e quinze graus) e, com a distância
de 579,83m (quinhentos e setenta e nove vírgula oitenta e três
metros), encontra-se o ponto 30, de coordenadas N = 7.808.590m
(sete milhões oitocentos e oito mil quinhentos e noventa metros) e E =
589.200m (quinhentos e oitenta e nove mil e duzentos metros). Do
ponto 30, segue-se com o azimute de 16°55'39" (dezesseis graus,
cinqüenta e cinco minutos e trinta e nove segundos) e, com a
distância de 480,83m (quatrocentos e oitenta vírgula oitenta e três
metros), encontra-se o ponto 31, de coordenadas N = 7.809.050m
(sete milhões oitocentos e nove mil e cinqüenta metros) e E =
589.340m (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta
metros). Do ponto 31, segue-se com o azimute de 47 01422" (quarenta
e sete graus, quatorze minutos e vinte e dois segundos) e, com a
distância de 1.266,69m (mil duzentos e sessenta e seis vírgula
sessenta e nove metros), encontra-se o ponto 32, de coordenadas N =
7.809.910m (sete milhões oitocentos e nove mil novecentos e dez
metros) e E = 590.270m (quinhentos e noventa mil duzentos e setenta
metros). Do ponto 32, segue-se com o azimute de 93 0132T (noventa
e três graus, treze minutos e vinte e oito segundos) e, com a distância
de 355,56m (trezentos e cinqüenta e cinco vírgula cinqüenta e seis
metros), encontra-se o ponto 33, de coordenadas N = 7.809.890m
(sete milhões oitocentos e nove mil oitocentos e noventa metros) e E =
590.625m (quinhentos e noventa mil seiscentos e vinte e cinco
metros). Do ponto 33, segue-se com o azimute de 3°31'17" (três
graus, trinta e um minutos e dezessete segundos) e, com a distância
de 651,23m (seiscentos e cinqüenta e um vírgula vinte e três metros),
encontra-se o ponto 34, de coordenadas N = 7.810.540m (sete
milhões oitocentos e dez mil quinhentos e quarenta metros) e E =
590.665m (quinhentos e noventa mil seiscentos e sessenta e cinco
metros). Do ponto 34, segue-se pela divisa entre os Municípios de
Contagem e Ribeirão das Neves, com o azimute de 104 045'38" (cento
e quatro graus, quarenta e cinco minutos e trinta e oito segundos) e,
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com a distância de 863,50m (oitocentos e sessenta e três vírgula
cinqüenta metros), encontra-se o ponto 35, de coordenadas N =
7.810.320m (sete milhões oitocentos e dez mil trezentos e vinte
metros) e E = 591.500m (quinhentos e noventa e um mil e quinhentos
metros). Do ponto 35, segue-se com o azimute de 75°09'16" (setenta
e cinco graus, nove minutos e dezesseis segundos) e, com a distância
de 858,66m (oitocentos e cinqüenta e oito vírgula sessenta e seis
metros), encontra-se o ponto 36, de coordenadas N = 7.810.540m
(sete milhões oitocentos e dez mil quinhentos e quarenta metros) e
E = 592.330m (quinhentos e noventa e dois mil trezentos e trinta
metros). Do ponto 36, segue-se com o azimute de 169 05622" (cento e
sessenta e nove graus, cinqüenta e seis minutos e vinte e dois
segundos) e, com a distância de 629,68m (seiscentos e vinte e nove
vírgula sessenta e oito metros), encontra-se o ponto 37, de
coordenadas N = 7.809.920m (sete milhões oitocentos e nove mil
novecentos e vinte metros) e E = 592.440m (quinhentos e noventa
dois mil quatrocentos e quarenta metros). Do ponto 37, segue-se em
direção ao marco geodésico do IBGE, denominado Serrinha, com o
azimute de 101 02855 (cento e um graus, vinte e oito minutos e
cinqüenta e cinco segundos) e, com a distância de 653,07m
(seiscentos e cinqüenta e três vírgula zero sete metros), encontra-se o
ponto 38, de coordenadas N = 7.809.790m (sete milhões oitocentos e
nove mil setecentos e noventa metros) e E = 593.080m (quinhentos e
noventa e três mil e oitenta metros). Do ponto 38, segue-se com o
azimute de 126 c38'03" (cento e vinte e seis graus, trinta e oito minutos
e três segundos) e, com a distância de 486m (quatrocentos e oitenta e
seis metros), encontra-se o ponto 39. Do ponto 39, segue-se com o
azimute de 103°17'06" (cento e três graus, dezessete minutos e seis
segundos) e, com a distância de 739,80m (setecentos e trinta e nove
vírgula oitenta metros), encontra-se o ponto 40, de coordenadas N =
7.809.330m (sete milhões oitocentos e nove mil trezentos e trinta
metros) e E = 594.190m (quinhentos e noventa e quatro mil cento e
noventa metros). Do ponto 40, segue-se como azimute de 181 o1516
(cento e oitenta e um graus, quinze minutos e dezesseis segundos) e,
com a distância de 1.370,33m (mil trezentos e setenta vírgula trinta e
três metros), encontra-se o ponto 41, situado dentro da área da
subestação de Neves, da Cemig, de coordenadas N = 7.807.960m
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(sete milhões oitocentos e sete mil novecentos e sessenta metros)
e E = 594.160m (quinhentos e noventa e quatro mil cento e sessenta
metros). Do ponto 41, segue-se com o azimute de 11 7°38'46" (cento e
dezessete graus, trinta e oito minutos e quarenta e seis segundos) e,
com a distância de 948,26m (novecentos e quarenta e oito vírgula
vinte e seis metros), encontra-se o ponto 42, de coordenadas N =
7.807.520m (sete milhões oitocentos e sete mil quinhentos e vinte
metros) e E = 595.000m (quinhentos e noventa e cinco mil metros). Do
ponto 42, segue-se com o azimute de 151 023 1 22 (cento e cinqüenta e
um graus, vinte e três minutos e vinte e dois segundos) e, com a
distância de 501,20m (quinhentos e um vírgula vinte metros),
encontra-se o ponto 43, de coordenadas N = 7.807.080m (sete
milhões oitocentos e sete mil e oitenta metros) e E = 595.240m
(quinhentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta metros). Do
ponto 43, segue-se com o azimute de 101 018'36" (cento e um graus,
dezoito minutos e trinta e seis segundos) e, com a distância de
407,92m (quatrocentos e sete vírgula noventa e dois metros),
encontra-se o ponto 44, de coordenadas N = 7.807.000m (sete
milhões oitocentos e sete mil metros) e E = 595.640m (quinhentos e
noventa e cinco mil seiscentos e quarenta metros). Do ponto 44,
segue-se acompanhando um trecho da rodovia BR-040, com o
azimute de 136 °21'1 1" (cento e trinta e seis graus, vinte e um minutos
e onze segundos) e, com a distância de 898,28m (oitocentos e
noventa e oito vírgula vinte e oito metros), encontra-se o ponto 45, de
coordenadas N = 7.806.350m (sete milhões oitocentos e seis mil
trezentos e cinqüenta metros) e E = 596.260m (quinhentos e noventa
e seis mil duzentos e sessenta metros). Do ponto 45, segue-se com o
azimute de 164°25'09" (cento e sessenta e quatro graus, vinte e cinco
minutos e nove segundos) e, com a distância de 1.079,68m (mil e
setenta e nove vírgula sessenta e oito metros), encontra-se o ponto
46, de coordenadas N = 7.805.310m (sete milhões oitocentos e cinco
mil trezentos e dez metros) e E = 596.550m (quinhentos e noventa e
seis mil quinhentos e cinqüenta metros). Do ponto 46, segue-se
atravessando a rodovia BR-040, com o azimute de 28 001'28" (vinte e
oito graus, um minuto e vinte oito segundos) e, com a distância de
702,35m (setecentos e dois vírgula trinta e cinco metros), encontra-se
o ponto 47. de coordenadas N = 7.805.930m (sete milhões oitocentos
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e cinco mil novecentos e trinta metros) e E = 596.880m (quinhentos
e noventa e seis mil oitocentos e oitenta metros). Do ponto 47, segue-
se com o azimute de 96°58'OS" (noventa e seis graus, cinqüenta e oito
minutos e seis segundos) e, com a distância de 453,35m
(quatrocentos e cinqüenta e três vírgula trinta e cinco metros),
encontra-se o ponto 48, de coordenadas N = 7.805.875m (sete
milhões oitocentos e cinco mil oitocentos e setenta e cinco metros) e
E = 597330m (quinhentos e noventa e sete mil trezentos e trinta
metros). Do ponto 48, segue-se com o azimute de 14D 05615 (cento e
quarenta graus, cinqüenta e seis minutos e quinze segundos) e, com a
distância de 444,32m (quatrocentos e quarenta e quatro vírgula trinta
e dois metros), encontra-se o ponto 49, de coordenadas N =
7.805.530m (sete milhões oitocentos e cinco mil quinhentos e trinta
metros) e E = 597.61 Om (quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e
dez metros). Do ponto 49, segue-se com o azimute de 123018'38"
(cento e vinte três graus, dezoito minutos e trinta e oito segundos) e,
com a distância de 418,81 m (quatrocentos e dezoito vírgula oitenta e
um metros), encontra-se o ponto 50, na altitude de 990m (novecentos
e noventa metros) e de coordenadas N = 7.805.300m (sete milhões
oitocentos e cinco mil e trezentos metros) e E = 597.960m (quinhentos
e noventa e sete mil novecentos e sessenta metros). Do ponto 50,
deixa-se a divisa em comum com o Município de Ribeirão das Neves,
segue-se pelo interior do Município de Contagem, com o azimute de
189 022'20" (cento e oitenta e nove graus, vinte e dois minutos e vinte
segundos) e, com a distância de 1.043,93m (mil e quarenta e três
vírgula noventa e três metros), encontra-se o ponto 51, de
coordenadas N = 7804270m (sete milhões oitocentos e quatro mil
duzentos e setenta metros) e E = 597.790m (quinhentos e noventa e
sete mil setecentos e noventa metros). Do ponto 51, segue-se
atravessando novamente a rodovia BR-040, com o azimute de
216 110'47" (duzentos e dezesseis graus, dez minutos e quarenta e
sete segundos) e, com a distância 830,06m (oitocentos e trinta vírgula
zero seis metros), encontra-se o ponto 52, situado no limite da faixa
da BR-040 e de coordenadas N = 7.803.600m (sete milhões
oitocentos e três mil seiscentos metros) e E = 597.300m (quinhentos e
noventa e sete mil e trezentos metros). Do ponto 52, segue-se com o
azimute de 178°21'48" (cento e setenta e oito graus, vinte e um
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minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de
700,29m (setecentos vírgula vinte e nove metros), encontra-se o ponto
53, de coordenadas N = 7.802.900m (sete milhões oitocentos e dois
mil e novecentos metros) e E = 597.320m (quinhentos e noventa e
sete mil trezentos e vinte metros). Do ponto 53, segue-se com o
azimute de 214°22'49" (duzentos e quatorze graus, vinte e dois
minutos e quarenta e nove segundos) e, com a distância de 460,43m
(quatrocentos e sessenta vírgula quarenta e três metros), encontra-se
o ponto 54, de coordenadas N = 7.802.520m (sete milhões oitocentos
e dois mil quinhentos e vinte metros) e E = 597.060m (quinhentos e
noventa e sete mil e sessenta metros). Do ponto 54, segue-se com o
azimute de 157 009'59" (cento e cinqüenta e sete graus, nove minutos
e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 412,31m
(quatrocentos e doze vírgula trinta e um metros), encontra-se o ponto
55, na altitude de 942m (novecentos e quarenta e dois metros) e de
coordenadas N = 7.802.140m (sete milhões oitocentos e dois mil
cento e quarenta metros) e E.= 597.220m (quinhentos e noventa e
sete mil e duzentos e vinte metros). Do ponto 55, segue-se com o
azimute de 131 038'01" (cento e trinta e um graus, trinta e oito minutos
e um segundo) e, com a distância de 481,66m (quatrocentos e oitenta
e um vírgula sessenta e seis metros), encontra-se o ponto 56, de
coordenadas N = 7.801.820m (sete milhões oitocentos e um mil
oitocentos e vinte metros) e E = 597.580m (quinhentos e noventa e
sete mil quinhentos e oitenta metros), situado a 420m (quatrocentos e
vinte metros) ao lado do marco Tapera, do IBGE. Do ponto 56, segue-
se com o azimute de 208 048'3T (duzentos e oito graus, quarenta e
oito minutos e trinta e nove segundos) e, com a distância de 456,51m
(quatrocentos e cinqüenta e seis vírgula cinqüenta e um metros),
encontra-se o ponto 57, de coordenadas N = 7.801.420m (sete
milhões oitocentos e um mil quatrocentos e vinte metros) e E =
597.360m (quinhentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta
metros). Do ponto 57, segue-se com o azimute de 229045'4T
(duzentos e vinte e nove graus, quarenta e cinco minutos e quarenta e
nove segundos) e, com a distância de 340,59m (trezentos e quarenta
vírgula cinqüenta e nove metros), encontra-se o ponto 58, de
coordenadas N = 7.801.200m (sete milhões oitocentos e um mil e
duzentos metros) e E = 597.100m (quinhentos e noventa e sete mil e
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cem metros). Do ponto 58, segue-se como azimute de 14P31'11"
(cento e quarenta e um graus, trinta e um minutos e onze segundos)
e, com a distância de 498,20m (quatrocentos e noventa e oito vírgula
vinte metros), encontra-se o ponto 59, de coordenadas N =
7.800.810m (sete milhões oitocentos mil oitocentos e dez metros) e
E = 597.410m (quinhentos e noventa e sete mil quatrocentos e dez
metros). Do ponto 59, segue-se com o azimute de 197 056'58" (cento e
noventa e sete graus, cinqüenta e seis minutos e cinqüenta e oito
segundos) e, com a distância de 746,32m (setecentos e quarenta e
seis vírgula trinta e dois metros), encontra-se o ponto 60, na altitude
de 920m (novecentos e vinte metros) e de coordenadas N =
7.800.100m (sete milhões oitocentos mil e cem metros) e E =
597.180m (quinhentos e noventa e sete mil cento e oitenta metros).
Do ponto 60, segue-se com o azimute de 152°39'00" (cento e
cinqüenta e dois graus e trinta e nove minutos) e, com a distância de
652,99m (seiscentos e cinqüenta e dois vírgula noventa e nove
metros), encontra-se o ponto 61, de coordenadas N = 7.799.520m
(sete milhões setecentos e noventa e nove mil quinhentos e vinte
metros) e E = 597.480m (quinhentos e noventa e sete mil
quatrocentos e oitenta metros). Do ponto 61, segue-se com o azimute
de 132 103'52" (cento e trinta e dois graus, três minutos e cinqüenta e
dois segundos), e com a distância de 1.104,54m (mil cento e quatro
vírgula cinqüenta e quatro metros), encontra-se o ponto 62, de
coordenadas N = 7.798.980m (sete milhões setecentos e noventa e
oito mil novecentos e oitenta metros) e E = 598.300m (quinhentos e
noventa e oito mil e trezentos metros). Do ponto 62, segue-se com o
azimute de 175 0042Z (cento e setenta e cinco graus, quatro minutos
e vinte e dois segundos) e, com a distância de 582,15m (quinhentos e
oitenta e dois vírgula quinze metros), encontra-se o ponto 63, de
coordenadas N = 7.798.200m (sete milhões setecentos e noventa e
oito mil e duzentos metros) e E = 598.350m (quinhentos e noventa e
oito mil trezentos e cinqüenta metros). Do ponto 63, segue-se com o
azimute de 206M'54" (duzentos e seis graus, trinta e três minutos e
cinqüenta e quatro segundos) e, com a distância de 469,57m
(quatrocentos e sessenta e nove vírgula cinqüenta e sete metros),
encontra-se o ponto 64, de coordenadas N = 7.797.780m (sete
milhões setecentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta metros)
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metros). Do ponto 64, segue-se com o azimute de 173 °17'25" (cento e
setenta e três graus, dezessete minutos e vinte e cinco segundos) e,
com a distância de 342,34m (trezentos e quarenta e dois vírgula trinta
e quatro metros), encontra-se o ponto 65, na altitude de 944m
(novecentos e quarenta e quatro metros) e de coordenadas N =
7797.440m (sete milhões setecentos e noventa e sete mil
quatrocentos e quarenta metros) e E = 598.180m (quinhentos e
noventa e oito mil cento e oitenta metros). Do ponto 65, segue-se com
o azimute de 223°21'48" (duzentos e vinte e três graus, vinte e um
minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 495,18m
(quatrocentos e noventa e cinco vírgula dezoito metros), encontra-se o
ponto 66, de coordenadas N = 7.797.080m (sete milhões setecentos e
noventa e sete mil e oitenta metros) e E = 597.840m (quinhentos e
noventa e sete mil oitocentos e quarenta metros). Do ponto 66, segue-
se com o azimute de 183 010'47" (cento e oitenta e três graus, dez
minutos e quarenta e sete segundos) e, com a distância de 360,55m
(trezentos e sessenta vírgula cinqüenta e cinco metros), encontra-se o
ponto 67, de coordenadas N = 7.796.720m (sete milhões setecentos e
noventa e seis mil setecentos e vinte metros) e E = 597.820m
(quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e vinte metros). Do ponto
67, segue-se com o azimute de 241 00648 (duzentos e quarenta e um
graus, seis minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de
662,42m (seiscentos e sessenta e dois vírgula quarenta e dois
metros), encontra-se o ponto 68, dentro do perímetro urbano de
Contagem, de coordenadas N = 7.796.400m (sete milhões setecentos
e noventa e seis mil e quatrocentos metros) e E = 597.240m
(quinhentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta metros). Do
ponto 68, segue-se sempre pelo perímetro urbano de Contagem, com
o azimute de 248'O1'13" (duzentos e quarenta e oito graus, um minuto
e treze segundos) e, com a distância de 895,06m (oitocentos e
noventa e cinco vírgula zero seis metros), encontra-se o ponto 69, de
coordenadas N = 7.796.065m (sete milhões setecentos e noventa e
seis mil e sessenta e cinco metros) e E = 596.410m (quinhentos e
noventa e seis mil quatrocentos e dez metros). Do ponto 69, segue-se
com o azimute de 277'37'41" (duzentos e setenta e sete graus, trinta
e sete minutos e quarenta e um segundos) e, com a distância de
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565m (quinhentos e sessenta e cinco metros), encontra-se o ponto
70, de coordenadas N = 7.796.140m (sete milhões setecentos e
noventa e seis mil cento e quarenta metros) e E = 595.850m
(quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e cinqüenta metros). Do
ponto 70, atravessa-se o bairro Bernardo Monteiro, segue-se com o
azimute de 222 0405T (duzentos e vinte e dois graus, quarenta
minutos e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 612,15m
(seiscentos e doze vírgula quinze metros), encontra-se o ponto 71, de
coordenadas N = 7.795.690m (sete milhões setecentos e noventa e
cinco mil seiscentos e noventa metros) e E = 595.435m (quinhentos e
noventa e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco metros). Do ponto 71,
segue-se com o azimute de 286 055'39' (duzentos e oitenta e seis
graus, cinqüenta e cinco minutos e trinta e nove segundos) e, com a
distância de 601,04m (seiscentos e um vírgula zero quatro metros),
encontra-se o ponto 72, de coordenadas N = 7.795.865m (sete
milhões setecentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e
cinco metros) e E = 594.860m (quinhentos e noventa e quatro mil
oitocentos e sessenta metros), situado na divisa dos Municípios de
Betim e Contagem. Do ponto 72, continua-se pelo Município de
Contagem, segue-se com o azimute de 353 007'48" (trezentos e
cinqüenta e três graus, sete minutos e quarenta e oito segundos) e,
com a distância de 418m (quatrocentos e dezoito metros), encontra-se
o ponto 73, de coordenadas N = 7.796.280m (sete milhões setecentos
e noventa e seis mil duzentos e oitenta metros) e E = 594.810m
(quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e dez metros). Do ponto
73, segue-se com o azimute de 25 c0653 fl (vinte e cinco graus, seis
minutos e cinqüenta e três segundos) e, com a distância de 353,41m
(trezentos e cinqüenta e três vírgula quarenta e um metros), encontra-
se o ponto 74, de coordenadas N = 7796600m (sete milhões
setecentos e noventa e seis mil e seiscentos metros) e E = 594.960m
(quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta metros). Do
ponto 74, segue-se com o azimute de 347 014'33" (trezentos e
quarenta e sete graus, quatorze minutos e trinta e três segundos) e,
com a distância de 271,71 m (duzentos e setenta e um vírgula setenta
e um metros), encontra-se o ponto 75, de coordenadas N =
7.796.865m (sete milhões setecentos e noventa e seis mil oitocentos e
sessenta e cinco metros) e E = 594.900m (quinhentos e noventa e
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quatro mil e novecentos metros). Do ponto 75, segue-se com o
azimute de 14 015'OO" (quatorze graus e quinze minutos) e, com a
distância de 325m (trezentos e vinte e cinco metros), encontra-se o
ponto 76, situado nos terrenos da Fumec, de coordenadas N =
7.797.180m (sete milhões setecentos e noventa e sete mil cento e
oitenta metros) e E = 594.980m (quinhentos e noventa e quatro mil
novecentos e oitenta metros). Do ponto 76, segue-se com o azimute
de 280°21'45" (duzentos e oitenta graus, vinte e um minutos e
quarenta e cinco segundos) e, com a distância de 889,51m (oitocentos
e oitenta e nove vírgula cinqüenta e um metros), encontra-se o ponto
77, de coordenadas N = 7.797.340m (sete milhões setecentos e
noventa e sete mil trezentos e quarenta metros) e E = 594.105m
(quinhentos e noventa e quatro mil cento e cinco metros), situado fora
do perímetro urbano de Contagem. Do ponto 77, segue-se com o
azimute de 255T4'07" (duzentos e cinqüenta e cinco graus, quatro
minutos e sete segundos) e, com a distância de 543,35m (quinhentos
e quarenta e três vírgula trinta e cinco metros), encontra-se o ponto
78, de coordenadas N = 7.797.200m (sete milhões setecentos e
noventa e sete mil e duzentos metros) e E = 593.580m (quinhentos e
noventa e três mil quinhentos e oitenta metros). Do ponto 78, segue-
se com o azimute de 239 0021O" (duzentos e trinta e nove graus, dois
minutos e dez segundos) e, com a distância de 466,48m
(quatrocentos e sessenta e seis vírgula quarenta e oito metros),
encontra-se o ponto 79, de coordenadas N = 7.796.960m (sete
milhões setecentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta
metros) e E = 593.180m (quinhentos e noventa e três mil cento e
oitenta metros). Do ponto 79, segue-se com o azimute de 292c3114fl
(duzentos e noventa e dois graus, trinta e um minutos e quatorze
segundos) e, com a distância de 887,69m (oitocentos e oitenta e sete
vírgula sessenta e nove metros), encontra-se o ponto 80, de
coordenadas N = 7.797.300m (sete milhões setecentos e noventa e
sete mil e trezentos metros) e E = 592.360m (quinhentos e noventa e
dois mil trezentos e sessenta metros). Do ponto 80, segue-se com o
azimute de 285 04T34" (duzentos e oitenta e cinco graus, quarenta e
nove minutos e trinta e quatro segundos) e, com a distância de
660,02m (seiscentos e sessenta vírgula zero dois metros), encontra-
se o ponto 81, na altitude de 91 5m (novecentos e quinze metros) e de
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coordenadas N = 7.797.480m (sete milhões setecentos e noventa e
sete mil quatrocentos e oitenta metros) e E = 591.725m (quinhentos e
noventa e um mil setecentos e vinte e cinco metros). Do ponto 81,
segue-se com o azimute de 320 04545 (trezentos e vinte graus,
quarenta e cinco minutos e quarenta e cinco segundos) e, com a
distância de 387,33m (trezentos e oitenta e sete vírgula trinta e três
metros), encontra-se o ponto 82, de coordenadas N = 7.797.780m
(sete milhões setecentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta
metros) e E = 591.480m (quinhentos e noventa e um mil quatrocentos
e oitenta metros). Do ponto 82, segue-se com o azimute de
258 150'43" (duzentos e cinqüenta e oito graus, cinqüenta minutos e
quarenta e três segundos) e, com a distância de 723,67m (setecentos
e vinte e três vírgula sessenta e sete metros), encontra-se o ponto 83,
de coordenadas N = 7.797.640m (sete milhões setecentos e noventa e
sete mil seiscentos e quarenta metros) e E =590.770m (quinhentos e
noventa mil setecentos e setenta metros). Do ponto 83, segue-se com
o azimute de 220 11 732" (duzentos e vinte graus, dezessete minutos e
trinta e dois segundos) e, com a distância de 1.206,15m (mil duzentos
e seis vírgula quinze metros), encontra-se o ponto 84, de coordenadas
N = 7.796.720m (sete milhões setecentos e noventa e seis mil
setecentos e vinte metros) e E = 589.990m (quinhentos e oitenta e
nove mil novecentos e noventa metros), situado no Alto do Paiol. Do
ponto 84, segue-se com o azimute de 260 c39'54" (duzentos e
sessenta graus, trinta e nove minutos e cinqüenta e quatro segundos)
e, com a distância de 369,90m (trezentos e sessenta e nove vírgula
noventa metros), encontra-se o ponto 85, de coordenadas N =
7.796.660m (sete milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos
e sessenta metros) e E = 589.625m (quinhentos e oitenta e nove mil
seiscentos e vinte e cinco metros), situado na divisa dos Municípios de
Contagem e Betim. Do ponto 85, continua-se pela mesma divisa, com
o azimute de 311 o4ao9 (trezentos e onze graus, quarenta e três
minutos e nove segundos) e, com a distância de 555,99m (quinhentos
e cinqüenta e cinco vírgula noventa e nove metros), encontra-se o
ponto 86, de coordenadas N = 7.797.030m (sete milhões setecentos e
noventa e sete mil e trinta metros) e E = 589.210m (quinhentos e
oitenta e nove mil duzentos e dez metros). Do ponto 86, segue-se com
o azimute de 260°50'lB" (duzentos e sessenta graus, cinqüenta
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minutos e dezesseis segundos) e, com a distância de 314,01m
(trezentos e quatorze vírgula zero um metros), encontra-se o ponto 87,
situado no morro do Monjolo, no Município de Betim, de coordenadas
N = 7.796.980m (sete milhões setecentos e noventa e seis mil
novecentos e oitenta metros) e E = 588.900m (quinhentos e oitenta e
oito mil e novecentos metros). Do ponto 87, segue-se com o azimute
de 210 057'50" (duzentos e dez graus, cinqüenta e sete minutos e
cinqüenta segundos) e, com a distância de 349,86m (trezentos e
quarenta e nove vírgula oitenta e seis metros), encontra-se o ponto
88, situado também no morro do Monjolo, de coordenadas N =
7.796.680m (sete milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos
e oitenta metros) e E = 588.720m (quinhentos e oitenta e oito mil
setecentos e vinte metros). Do ponto 88, segue-se com o azimute de
267'3T511" (duzentos e sessenta e sete graus, trinta e seis minutos e
cinqüenta e um segundos) e, com a distância de 840,73m (oitocentos
e quarenta vírgula setenta e três metros), encontra-se o ponto 89, de
coordenadas N = 7.796.645m (sete milhões setecentos e noventa e
seis mil seiscentos e quarenta e cinco metros) e E = 587.880m
(quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta metros). Do ponto
89, segue-se com o azimute de 288 c00'1 5" (duzentos e oitenta e oito
graus, zero minuto e quinze segundos) e, com a distância de 630,89m
(seiscentos e trinta vírgula oitenta e nove metros), encontra-se o ponto
90, de coordenadas N = 7.796.840m (sete milhões setecentos e
noventa e seis mil oitocentos e quarenta metros) e E = 587.280m
(quinhentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta metros). Do ponto
90, segue-se com o azimute de 235 042'47' (duzentos e trinta e cinco
graus, quarenta e dois minutos e quarenta e sete segundos) e, com a
distância de 266,27m (duzentos e sessenta e seis vírgula vinte e sete
metros), encontra-se o ponto 91, de coordenadas N = 7.796.690m
(sete milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa
metros) e E = 587.060m (quinhentos e oitenta e sete mil e sessenta
metros). Do ponto 91, segue-se com o azimute de 331 17'39"
(trezentos e trinta e um graus, dezessete minutos e trinta e nove
segundos) e, com a distância de 239,43m (duzentos e trinta e nove
vírgula quarenta e três metros), encontra-se o ponto 92, de
coordenadas N = 7.796.900m (sete milhões setecentos e noventa e
seis mil e novecentos metros) e E = 586.945m (quinhentos e oitenta e
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seis mil novecentos e quarenta e cinco metros). Do ponto 92,
segue-se como azimute de 10 1371V' (dez graus, trinta e sete minutos
e onze segundos) e, com a distância de 244,15m (duzentos e
quarenta e quatro vírgula quinze metros), encontra-se o ponto 93,
situado na ombreira esquerda da barragem, de coordenadas N =
7.797.140m (sete milhões setecentos e noventa e sete mil cento e
quarenta metros) e E = 586.990m (quinhentos e oitenta e seis mil
novecentos e noventa metros). Do ponto 93, segue-se com o azimute
de 358 c2148 (trezentos e cinqüenta e oito graus, vinte e um minutos
e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 350,14m (trezentos
e cinqüenta vírgula quatorze metros), encontra-se o ponto zero, ponto
inicial desta descrição.

O perímetro descrito tem uma extensão de 53.947m (cinqüenta e
três mil novecentos e quarenta e sete metros) e envolve uma
superfície de 1 2.263ha (doze mil duzentos e sessenta e três
hectares).	 -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.359/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.359/2004, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o
Traço e a Anemia Falciformes, foi aprovado em turno único, na forma
do Substitutivo 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°1.359/2004
Acrescenta o art. 3°-A à Lei n°14.088, de 6 de dezembro de 2001,

que dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e
assistência médica integral aos portadores de traço e de anemia
falciformes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de

2001, o seguinte art. 31-A:
"Art. 3°-A - Fica instituído o dia 20 de março como dia estadual de
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conscientização sobre a síndrome da anemia falciforme.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.625/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.625/2004, de autoria do Deputado George

Hilton, que altera a Lei n°15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, foi aprovado no 20
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°1.625/2004
Altera a Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo

de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O 'aput" do art.13 da Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de

2006, e o "caput" do § 2 0 do mesmo artigo passam a vigorar com a
seguinte redação:

(.
"Art. 13-O Poder Executivo regulamentará esta lei.
§ 2 0 - Permanecerão em vigor, até 31 de dezembro de 2006, os

seguintes atos normativos, com a finalidade de disciplinar os contratos
e os pedidos de financiamento mencionados no § 1 °:".

Art. 2°-O art. 16 da Lei n°15.981, de 2006, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 16- Ficam revogadas, em 1 0 d janeiro de 2007:
1-a Lei n°11.393, de 6 de janeiro de 1994;
li - a Lei n°11.395, de 6 de janeiro de 1994;
III - a Lei n°12.228, de 4 de julho de 1996;
IV - a Lei n°12.281, de 31 de julho de 1996;
V - a Lei n ° 13.431, de 28 de dezembro de 1999;
VI - a Lei n°15.015, de 15 de janeiro de 2004;
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Vil a Lei n b 15 . 016 , de l5de janeiro de2004.
Parágrafo único - Os fundos a que se referem as alíneas "a", "b" e

"c" do inciso 1 do art. 3°, a serem extintos conforme este artigo, terão
seus respectivos patrimônios incorporados ao Findes, incluídos os
direitos creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em
vigor em 31 de dezembro de 2006, assim como suas obrigações de
liberação.".

Art. 3°-O disposto no art. 14 da Lei n°15.981, de 2006, aplicar-se-á
no exercício de 2006.

Art. 4°- Fica revogada a Lei n°14.168, de 10 de janeiro de 2002.
Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

2.196/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.196/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte
Santo de Minas os imóveis 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°2.196/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Santo de

Minas 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

Monte Santo de Minas os seguintes imóveis:
- terreno com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),

localizado no lugar denominado Fazenda Itiguassu, no Município de
Monte Santo de Minas, registrado sob o n°8.732, a lIs. 118 do Livro 3-
AJ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo
de Minas;
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II - terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e 
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respectiva edificação, localizado no lugar denominado Fazenda Onça,
no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n° 19.643, a
fis. 179 do Livro 3-1313, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Monte Santo de Minas;

1H - terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e
respectiva edificação, localizado no lugar denominado Fazenda
Cachoeira, no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n°
19.650, a f Is. 183 do Livro 3-1313, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas;

IV - terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e
respectiva edificação, localizado no lugar denominado Bocaina, no
Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n°19.622, afis.
169 do Livro 3-BB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Monte Santo de Minas;

V - terreno com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
localizado no lugar denominado Três Posses ou Alves, no Município
de Monte Santo de Minas, registrado sob o n°8.298, a f Is. 12 do Livro
3-AJ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo
de Minas;

VI - terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), e
respectiva edificação, localizado no lugar denominado Fazenda Sapé,
no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n°19.621, a
Is. 169 do Livro 3-1313, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Monte Santo de Minas;
VII - terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e

respectiva edificação, localizado no Bairro Bauzinho, no Município de
Monte Santo de Minas, registrado sob o n° 4.346, no Livro 2-'?, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de
Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
à implantação de projetos assistenciais voltados para a população
rural do Município.

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

L	 J
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Art. 3 0 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Ricardo

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

2.565/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.565/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que acrescenta inciso e parágrafo ao art. 61 da Lei n° 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°5 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° 2.56512005
Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 61 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 61 da Lei n°13.317, de 24 de setembro de 1999, fica

acrescido dos seguintes inciso XVI e parágrafo único:
"Art. 61 -
XVI - providenciar, às suas expensas, a correta higienização de

uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual
dos empregados que estejam expostos a substâncias ou produtos
nocivos a eles ou ao meio ambiente, podendo, para tal, contratar
serviços de terceiros, desde que licenciados pelo órgão ambiental
competente.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso XVI do "caput"
deste artigo, entende-se por substância ou produto nocivos:

- à saúde do trabalhador os previstos nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial
a NR 15;

11 - ao meio ambiente a substância ou produto que, como resultado
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proteção individual, crie efluente poluidor que não possa ser lançado
em corpos de água ou em canalizações públicas e privadas, por
contrariar a legislação em vigor.".

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.133/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.133/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 1312006, nos termos do art. 7° da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.133/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Barbosa & Cia Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 13/2006 à empresa Barbosa & Cia Ltda., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
3.134/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n°3.134/2006, de autoria da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 14/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
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15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 ° 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°3.134/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frisa Frigorífico Rio Doce S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 14/2006 à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., nos
termos do art. 7° da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.135/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.135/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 16/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°3.135/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Sadia S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 16/2006 à empresa Sadia S.A., nos termos do art. 7 0 da
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Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.136/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.136/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 18/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.136/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°18/2006 à empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde
Ltda., nos termos do art. 7°da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Ricardo

Duarte.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 41 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM l/6/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia e da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - 19 Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição & 99/2006 - Projetos de Lei n 9s 3.367 a 3.37212006 -
Requerimentos 6.645 a 6.648 - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Rogério Correia e Roberto
Carvalho - Questão de ordem - Encerramento.

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

Nascimento - Agostinho Patrús . Antônio Genaro - Carlos Gomes -
Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jõ Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

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

1? Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado José Henrique, 2- Secretário ad hoc", procede à

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 9-Secretário, nas funções de
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Secretário, lê a seguinte correspondência:	
38

OFICIOS
Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Desenvolvimento

Social e Esportes (2), indicando funcionários para participar das
reuniões preparatórias para o fórum técnico com o objetivo de discutir
a implantação de uma Política Estadual para as Mulheres.

Da Sra. Gleiva Ferreira de Mello, Presidente da Câmara Municipal
de Frutal, solicitando sejam disponibilizados recursos para a
construção da sede da 44 Cia. Independente da Polícia Militar e de
postos policiais em Fronteira e Planura. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

Do Sr. Antonio Carlos Fernandes, Presidente da Câmara Municipal
de Machado, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.377/2006, do Deputado Jésus Lima.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
confirmando a participação na audiência pública a realizar-se nesta
Casa a requerimento da Comissão de Educação. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
informando da impossibilidade de participar de audiência pública a
realizar-se na Câmara Municipal de Montes Claros a requerimento da
Comissão de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Anderson Eduardo Paschoalin Miguel, Chefe do Núcleo de
Registro e Medicina Rodoviária da 4 Superintendência Regional da
Polícia Rodoviária Federal, encaminhando estatística referente ao
número de acidentes acontecidos nos anos 2004 e 2005, entre os Km
585 e 595 da BR-040, em atenção a requerimento da Comissão de
Transporte encaminhado pelo Ofício n 2 1.024/2006/SGM.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nQ
5.089/2005, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Darly Alves de Souza, Secretário Municipal de Governo da
Prefeitura Municipal de Governador Valadares, encaminhando
material para subsidiar a Comissão de Constituição e Justiça no
exame do Projeto de Lei n Q 3.085/2006, em atenção a pedido de
diligência formulado por essa Comissão. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n g 3.085/2006.)

rÃ
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Da Sra. Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora Estadual de
Saúde Mental da Secretaria de Saúde, prestando informações em
atenção ao Requerimento n Q 5.96912006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Do Sr. Cláudio Soares Rocha, Diretor de Documentação Histórica do
Gabinete Pessoal do Presidente da República, acusando o
recebimento do Relatório Final da Comissão Especial do
Cooperativismo, encaminhado por essa Comissão por meio do Ofício
& 1.00 1/2006/SOM.

Do Sr. Sérgio Márcio Costa Ribeiro, Diretor do Instituto de
Criminalística da Polícia Civil do Estado, prestando informações
relativas ao Requerimento n 2 6.304/2006, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional, encaminhando expediente procedente da
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público,
para conhecimento. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, encaminhando relatório
de atividades da entidade relativo ao biênio 2005-2006.

Da Sra. Rosalva Alves Portella, Presidente da Associação Municipal
de Assistência Social - Amas -, comunicando que a instituição foi
agraciada com o Prêmio Bem Eficiente 2006, pela Kanitz &
Associados. (- A Comissão do Trabalho.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N 2 99/2006
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica acrescentado o seguinte artigo ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado:
"Art. ... - Fica assegurado ao Município com área ocupada por
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reservatório de água destinado à geração de energia elétrica o
recebimento imediato de parcela da arrecadação do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, a que se refere o inciso lido parágrafo único do art. 158
da Constituição Federal, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços realizadas em seu território, até que se efetive a agregação
do índice previsto no § 42 do art. 32 da Lei Complementar Federal n9
63, de 11 de janeiro de 1990, para cálculo do imposto devido ao
Município.

Parágrafo único - A percepção da parcela a que se refere o "caput"
deste artigo não prejudica o recebimento pelo Município de outras
parcelas do mesmo imposto, conforme previsto em lei.".

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

Sala das Reuniões, 1 2 de junho de 2006.
Elbe Brandão - Antônio Genaro - Célio Moreira - Gustavo

Valadares - Fabim Sawan - Gilberto Abramo - Sebastião Helvécio -
Paulo Piau - Lúcia Pacífico - Antônio Andrade - Jô Moraes - Agostinho
Patrús - Sargento Rodrigues - Cecília Ferramenta - Rogério Correia -
Doutor Viana - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Ivair Nogueira -
Pinduca Ferreira - Elisa Costa - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Luiz Humberto Carneiro - Padre João - Maria Olivia - André Quintão -
Carlos Gomes - Ricardo Duarte - Irani Barbosa - João Bittar -
Domingos Sávio - Alberto Pinto Coelho - Doutor Ronaldo - Arlen
Santiago - Fábio Avelar - Leonídio Bouças - Roberto Carvalho - Paulo
Cesar.

Justificação: Ao disciplinar a forma de apuração do valor adicionado
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações
de serviços realizadas nos Municípios, a Lei Complementar n 9 63, de
11/1/90. incorreu em grave equívoco que gera prejuízos,
particularmente para as comunidades com área ocupada por
reservatório de água destinado à geração de energia elétrica.

Para melhor esclarecimento do problema, pode-se definir o valor
adicionado como sendo o saldo do imposto gerado internamente no
Município, considerando-se, para tanto, as entradas e as saídas de
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mercadorias e serviços sobre as quais incida o mencionado tributo.

Quando a lei determinou o critério de estipulação do valor
adicionado, considerou a média dos índices apurados nos dois anos
civis imediatamente anteriores ao repasse do recurso ao Município.

Dessa forma, tão logo a usina geradora entra em operação, o
Estado começa a arrecadar uma significativa soma de recursos
relativos ao ICMS incidente sobre a energia elétrica, sem, contudo,
repassar aos Municípios com área ocupada pela barragem e pela
água a parcela prevista no art. 158, parágrafo único, 1, da Constituição
da República, que deveria lhes pertencer por direito.

O Município passa a produzir riqueza e acaba por não receber a
parcela correspondente ao valor adicionado, pois a apuração de
valores que o favorecerá somente será feita após transcorridos as
dois anos civis a que se refere a mencionada lei federal.

A proposta que apresentamos pretende corrigir essa grave
distorção, devendo ser levado em conta, ainda, que o término do
trabalho efetivado pelas empresas construtoras das referidas usinas
provoca uma séria crise econômica nos citados Municípios, que
deixam de arrecadar, ao mesmo tempo, o imposto sobre serviços.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.367/2006
Acrescenta inciso ao art. 59 da Lei n9 15.434, de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. l - O art. 50 da Lei n9 15.434, de 15 de janeiro de 2005, fica

acrescido do seguinte inciso:
"Art.59 -( ... )- ter, no mínimo, cento e vinte horas de capacitação de ensino

religioso ministrado pela Secretaria de Estado de Educação por meio
de qualquer um de seus órgãos.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 9 de junho de 2006.
Arlen Santiago
Justificação: O ensino de educação religiosa ministrado por escolas

no âmbito estadual deve ter parâmetros mais rigorosos, a fim de que
se incuta no consciente de crianças e jovens o valor da crença e da
espiritualidade, dentro de uma metodologia. Assim, é preciso ter
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cautela no "ensinar", no intuito de que não haja tendenciamento em
relação a uma religião, crença ou doutrina.

Dessa forma, é de suma importância o cumprimento pelos
educadores de carga horária específica, fazendo com que a boa
condução da disciplina fique assegurada.

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

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. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Albertina o imóvel constituído de um terreno com a área de 403m2,
situado na Rua Francisco Conceição, s/n 2 , Centro, neste Município,
registrado sob o n Q 11.623, a fis. 69 do livro n 3-P, no Cartório de
Registro de Imóveis de Jacutinga.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de uma 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. l.

Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 9 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel descrito ao Município

de Albertina, para que nele funcione uma unidade de saúde
especializada no atendimento das demandas da população,
especialmente na área de fisioterapia.

Trata a proposição sob comento de conferir a necessária
autorização legislativa para que se possa fazer a transferência de
titularidade do citado bem público ao patrimônio do Município de
Albertina.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.369/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação e

Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Recuperação e Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará
de Minas.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de junho de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação de Recuperação e Resgate de Amor à Vida e o
compromisso fiel de suas finalidades estatuárias, buscamos declarar a
entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza,a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas,que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N2 3.37012006
Autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de

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

Capetinga o imóvel constituído de terreno urbano com área total de
2.100m 2 (dois mil e cem metros quadrados), tendo 70m 2 (setenta
metros quadrados) de extensão à frente da Rua Dr. Noraldino Lima e
30m2 (trinta metros quadrados) de extensão à frente da Rua São José,
confrontando com ditas vias públicas, a leste com a Rua Walter
Bertoldi numa extensão de 30m2 (trinta metros quadrados) e a norte
com a Rua Etelvina Cândida do Nascimento numa extensão de 70m2
(setenta metros quadrados).
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Sala das Reuniões, 1 de junho de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: Tenho a honra de submeter ao exame e à deliberação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, este projeto de lei, que autoriza
a doação ao Município de Capetinga de bem imóvel pertencente ao
Estado. Tal solicitação se fundamenta no fato de que o Município de
Capetinga foi aquinhoado com uma verba para a construção de uma
unidade do Programa Saúde da Família, havendo por isso, a
necessidade dessa doação, pois o referido terreno se encontra ocioso,
sendo de importância vital para o Município de Capetinga essa
construção, cujos benefícios irão contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população.

Gostaria de lembrar ainda que foi o Município quem doou ao Estado
o referido terreno, o qual deixou de ter utilidade para o fim dessa
doação, parecendo-me justo que, no momento, seria mais benéfico
para o Município e sua população o retorno do imóvel ao patrimônio
municipal, para outros fins, que realmente atendam às necessidades e
aos interesses da comunidade.

Assim, nada mais justo agora que o Estado de Minas Gerais retribuir
o tamanho gesto e o elevado espírito público que presidiu e norteou o
ato de doação do mencionado imóvel.

Tenho a certeza de que os meus nobres colegas parlamentares não
medirão esforços para aprovar este projeto, conferindo, assim, ao
Poder Executivo a autorização legislativa para a concretização do
retorno do imóvel ao Município e, conseqüentemente, ao serviço da
população capetinguense.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.371/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental de

Varginha e Região - Apavar -, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção Ambiental de Varginha e Região - Apavar -, com sede no
Município de Varginha.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 Q de junho de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.372/2006
Dispõe sobre a denominação do prédio destinado à instalação da

Procuradoria-Geral de Justiça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Edifício José Campomizzi Filho o prédio

situado na Avenida Alvares Cabral, n g 1.740, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de junho de 2006.
Rogério Correia
Justificação: Tenho a honra de encaminhar este projeto de lei,

denominando Edifício José Campomizzi Filho o prédio situado na
Avenida Alvares Cabral, n° 1.740, Bairro Santo Agostinho, nesta
Capital, destinado à instalação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O objetivo dessa proposição é prestar justa homenagem ao ilustre
representante desta instituição, consoante se verifica por meio de
breve exposição dos atributos exemplares de Sua Excelência, assim
como de seu inenarrável esforço para a realização e consolidação de
práticas voltadas para a conservação e proteção do bem público,
entusiasta que era da necessidade de se prestarem bons serviços à
coletividade. José Campomizzi Filho nasceu em Ubá, em 14112/23.
Graduou-se em Direito em 1950 e tornou-se bacharel em Geografia e
História pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora. Foi
escritor, critico literário e professor, contribuindo com trabalhos para
os jornais "Folha de Minas" e "Estado de Minas". Ingressou na carreira
do Ministério Público em 3/10156.

Exímio orador, foi, por diversas vezes, convidado a dar conferências
em distintas e ilustres instituições, tais como o Colégio Sacré Coeur
de Marie, em Ubá, em 28/8/1966, a Escola Superior de Agricultura de
Viçosa, em l/9/1 971 e o Instituto Histórico e Geográfico de São João
dei-Rei, em 3/9/1 972.
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Foi indicado personalidade do ano em 1974, em Ubá, tendo sido,

ainda, condecorado, em maio de 1977, com a Medalha da
Inconfidência, distinção noticiada pelos jornais "O Imparcial", de Rio
Pomba, e "Jornal do Povo", de Ponte Nova, os quais ressaltaram suas
qualidades como Promotor de Justiça.

Em 1 9/1149, assumiu oficialmente o cargo de redator da "Folha do
Povo" em Ubá. Foi promovido, por merecimento, a Procurador de
Justiça em 1978.

No ano de 1984, foi designado para exercer as funções de Diretor
do então denominado Centro de Aperfeiçoamento Cultural e
Profissional do Ministério Público, preparando já a Instituição, que
receberia, décadas após, seu filho, o Procurador de Justiça Jacson
Campomizzi, como Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional. Sua renomada erudição e seu refinado gosto, atestados
pelo escritor Orígenes Lessa, no livro 'Presença do Português no
Papiamento", e pelo professor Doutor Silvio Meira, autor do romance
"Os náufragos do Carnapijó", não o tornaram avesso às intempéries
do cotidiano.

Pelo contrário, preocupava-se incessantemente com o bem- estar
geral, tendo recebido, em 28/1/67, por seus relevantes e numerosos
serviços prestados à comunidade, o título de cidadão honorário do
Município de Senador Firmino, onde foi agraciado com várias
homenagens.

Exemplo cabal de sua total dedicação ao bem público e de seu
notável senso de humanidade e justiça verifica-se na atitude pioneira,
numa época em que as preocupações com o meio ambiente não se
mostravam tão intensas, de chefiar um movimento em prol do
reflorestamento em Senador Firmino.

O legado de José Campomizzi Filho, falecido em 14/9/87,
transcende o aspecto jurídico e suas atribuições funcionais, as quais,
consoante se depreende de inúmeros depoimentos, eram executadas
com esmero e dedicação.

Sua herança exibe-se não apenas na eminente figura do Procurador
de Justiça Jacson Campomizzi, filho do ilustre homenageado, mas se
configura também como um exercício de alteridade a que nosso
saudoso e eloqüente orador se submeteu, durante toda a vida,
sempre interessado em alçar-se à dimensão poética que se vislumbra
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quando do encontro com o outro, quando da sensação do dever
fielmente cumprido; enfim, quando da percepção de que seus
préstimos são valorosos para a construção do bem-estar comum, alvo
maior dos serviços prestados à coletividade.

Verifica-se, pois, em face dessas considerações, que esta
proposição vem atuar como justa homenagem a esse grande
expoente da justiça mineira e defensor dos princípios constitucionais e
da manutenção da ordem jurídica na sociedade.

Na certeza da aprovação deste projeto de lei, renovo protestos de
especial estima e distinta consideração.

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

REQUERIMENTOS
N 9 6.645/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à
transferência do Município de Curral de Dentro, que atualmente
pertence à Comarca de Pedra Azul, para a Comarca de Taiobeiras,
pela razão que menciona.

N Q 6.64612006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Paraopeba pelas comemorações dos 94 anos de sua emancipação
em l o de junho, e pela realização da 1 Festa Nacional do Quiabo. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais-)

N 6.647/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Giacomo Regalo,
Superintendente da Tekside do Brasil, de Betim, pelo recebimento da
comenda Ordine ai Merito delia Republica italiana. ( A Comissão de
Turismo.)

N 2 6.64812006, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça de
2 Instância de Minas Gerais - Sinjus-MG - pelos 17 anos de luta em
defesa dos direitos da categoria. (- A Comissão do Trabalho.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado

Rogério Correia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e o público que
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nos acompanha pela TV Assembléia. Subo à tribuna para fazer um
convite, apesar de tê-lo feito anteriormente, para o IV Encontro
Regional, promovido pela Assembléia e por todas as entidades
ligadas à assistência social. O evento acontecerá amanhã no
Município de ltaobim, no Vale do Jequitinhonha e dará continuação
aos eventos já promovidos em Divinópolis, Juiz de Fora, Governador
Valadares.

O último encontro será na segunda-feira, em Montes Claros, com a
presença de diversos Deputados e Deputadas. A representação do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Secretaria
de Desenvolvimento Social e a de Esporte e Lazer, o Colegiado de
Gestores Municipais - Cogema -, o Conselho Estadual de Assistência
Social - Ceas -, enfim, várias entidades que acompanharam o início da
preparação dos encontros agora também se fazem presentes nessa
mobilização e adesão do Sistema único de Assistência Social - Suas -
em Minas Gerais.

Isso é verdade e acontece pela grande presença dos nossos
Deputados e Deputadas, que têm acompanhado, de perto,
principalmente a contribuição e o protagonismo da Casa na
implementação definitiva do sistema renovador revolucionário, novo
modelo de assistência social, que se vem tornando uma política
pública de Estado e de proteção social aos mais pobres.

Faço referência à assistência social porque uma pesquisa publicada
nos jornais desta semana aponta que uma parcela significativa do
povo brasileiro, em torno de 25% dos eleitores do Presidente Lula,
prioriza as políticas sociais no governo Lula.

Isso se dá principalmente pelas ações acertadas do governo na área
social. Incluímos aqui as áreas da saúde, educação, geração de
trabalho e renda e as políticas e programas da assistência e da
segurança alimentar, especialmente o Bolsa-Família.

Está muito presente no povo brasileiro que o governo do Presidente
Lula é voltado para os mais pobres e tem o compromisso histórico de
combater a fome, erradicar a miséria e proporcionar a mais de 50
milhões de brasileiros direito à alimentação, à moradia, ao
saneamento, ao emprego, à saúde e à educação.

Iniciamos o resgate dessa dívida social reduzindo as desigualdades
sociais, iniciando a desconcentração de renda, transferindo-a aos
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mais pobres, e elevando, de maneira real, o salário mínimo. O
Bolsa-Família desponta, com 14% nessa pesquisa, como o programa
mais acertado e, no mês de maio, já beneficia 9.200.000 famílias, ou
seja, mais de 36 milhões de pessoas recebem um benefício direto do
governo federal. O programa melhora a alimentação da nossa
população, possibilita que nossas famílias adquiriram vestuário,
eletrodomésticos, enfim, tenham melhor qualidade de vida, além de
incidir diretamente na economia local, pois, circulando esses recursos,
aumenta-se a economia dos nossos Municípios.

Por esses acertos na área social, hoje o povo brasileiro compreende
e entende que houve elevação real do salário mínimo. Temos um
dado interessante: para a nossa população, de 2003 a 2006, houve
aumento real de 25,32% do salário mínimo.

Com um salário mínimo de R$350,00, que deveria ser mais, é
possível comprar aproximadamente duas cestas básicas, até porque
houve redução significativa do preço dos principais alimentos,
fundamentalmente em razão do crescimento da oferta dos produtos e
dos recursos destinados à agricultura familiar, que emprega,
possibilita renda e mantém os trabalhadores no campo. O crescimento
da produção reduz a cesta básica, alimenta a população e possibilita
cidadania e direitos mais iguais.

Além das políticas sociais, os programas sociais, como o Bolsa-
Família, e os de assistência social, como o Peti, são um dos motivos
pelos quais o governo Lula é apontado como um governo acertado. A
jornada ampliada passa a ter um valor maior para os Municípios e
proporciona programas de geração de trabalho e renda às famílias do
Bolsa-Família. O programa Agente Jovem chega aos Municípios para
proteger social e economicamente a juventude e possibilita políticas,
tirando a juventude da criminalidade. Dessa forma, a nossa juventude
passa a ser protagonista de sua própria história, por meio de bolsas,
cujo objetivo é fazer os estudantes voltarem às escolas para ter mais
cidadania. Programas como Centros de Referência de Assistência
Social são a porta de entrada da assistência social nos Municípios.
Anteriormente, os mais pobres não recebiam atendimento direto de
psicólogos e assistentes sociais para um diagnóstico e um
acompanhamento das famílias mais vulnerabilizadas. Além dos
programas de assistência social, há programas de segurança
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alimentar, como o Programa do Leite, que tem ajudado a diminuir a
desnutrição do Norte e dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, regiões
que mais precisam da proteção social do Estado e do governo federal.

Além dos acertados programas sociais, o Presidente Lula é
conhecido pelo povo brasileiro como o Presidente dos mais pobres.
Também é reconhecido pelos rumos acertados na economia, apesar
de precisar de ajustes, e o PT tem apontado os ajustes que devem ser
feitos. De acordo com as pesquisas realizadas, neste primeiro
trimestre houve crescimento do PIB. As pesquisas revelam que o
crescimento do País foi de 1,4% para 5,7% a 6%, o que representa a
maior taxa desde 2004. E as pesquisas apontam que será assim
durante todo o ano. Isso se deve principalmente à queda dos juros, e
defendemos que continue gradativamente mais sustentável.

Houve aumento real da renda dos trabalhadores pelos programas de
transferência de renda, do salário mínimo, redução do preço da cesta
básica, e maiores investimentos do governo federal estão chegando
aos Municípios a todas as políticas sociais. Somando tudo isso,
percebemos o crescimento da nossa economia. Há dois motivos para
o aumento e a recuperação da economia: a ajuda das indústrias e os
investimentos do governo federal, por meio dos programas, e os
investimentos da iniciativa privada.

A ajuda da indústria nessa recuperação da economia soma 5%, dos
quais 12,6% são recursos da mineração, e 7%, da construção civil. O
governo federal adotou uma política de investimento para reduzir o
preço dos produtos da cesta da construção civil, com o saco de
cimento custando hoje R$12,00. No início do governo Lula e no final
do governo Fernando Henrique, custava R$24,00 ou R$25,00. O
mesmo ocorreu com a cesta de alimentos: um saco de 5kg de arroz
de primeira que custava R$12,00 ou R$13,00 é encontrado hoje por
apenas R$4,00 ou R$5,00. A população sente isso diretamente.
Portanto a indústria também tem contribuído para esse crescimento. O
interessante é que esse panorama demonstra que o empresariado
brasileiro está apostando no governo federal, pois houve crescimento
na importação de máquinas e equipamentos, o que significa
investimentos na geração de emprego, ou seja, na expansão das
empresas, possibilitando crescimento sustentável. Então há uma
aposta positiva, com a estabilização da indústria. Quero relatar aqui
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que a nossa população, a classe média e especialmente os mais
pobres reconhecem o grande acerto do Presidente Lula em relação a
essas questões.

Farei um convite mais uma vez. Toda a região do Mucuri e do
Jequitinhonha também recebe importantes investimentos do governo
federal, o que possibilitou a criação da sua universidade pública.
Ontem, o Deputado Rogério Correia fez uma avaliação dos acertos e
dos projetos na área da educação. Entre os acertos, citou a criação de
várias universidades. Como estaremos amanhã nessa região, quero
destacar a criação dessa universidade, dos programas de
desenvolvimento social, econômico e cultural da região do Mesovale,
onde são aplicados mais de R$342.000.000,00, somando a iniciativa
de 17 Ministérios para promover o desenvolvimento dessa região, que
possui forte economia baseada no artesanato, na cultura popular e
principalmente nas pequenas indústrias caseiras. Estamos
estimulando a pequena produção e a agricultura familiar para que,
cada vez mais, a região seja fator de crescimento e pesquisa, com
maior qualidade de vida, a exemplo das regiões Norte e Rio Doce e
todo o Estado de Minas Gerais. Reforço o convite para todos os
Municípios que fazem pane da região dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, por meio dos departamentos e conselhos de
assistência social, dos gestores municipais e dos movimentos sociais
participarem do encontro em ltaobim, a realizar-se durante todo o dia,
a partir de 8h30min, para discutir a implementação do Suas, modelo
inovador que rompe com o clientelismo, as práticas de compra de voto
e que transformará a política de assistência social numa política
pública, de responsabilidade dos Estados, reunindo Municípios,
governos estadual e federal, com critérios claros, transparentes, sem
precisar de nenhuma indicação política. Propomos uma mudança na
política de Minas Gerais com a adesão do Estado e da sociedade.
Portanto fazemos esse convite e registramos, mais uma vez, que o
governo Lula propõe um modelo acertado às nossas populações, com
a proteção social dos mais pobres. Obrigada.

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Com a palavra, e
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Boa-tarde, Deputada Jô Moraes, que
preside esta reunião; Deputada Elisa Costa, Deputadas e Deputados,
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companheiros da imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
senhoras e senhores que nos visitam. Minha saudação especial aos
visitantes de Divino, que participam aqui do curso de Fé e Política.
Sejam bem-vindos! Obrigado pela presença. Aproveitem bem o
espaço da Assembléia e o conhecimento do nosso Parlamento
mineiro.

Deputada Jô Moraes, hoje recebi uma noticia que me deixa bastante
triste e pesaroso; porém não me faz desistir da luta que venho
travando especialmente a favor de uma educação pública de boa
qualidade. Ontem me referi a temas e ações que o governo Lula vem
desenvolvendo na área educacional, tanto para as universidades -
conforme citou a Deputada Elisa Costa - quanto para o ensino básico
no Brasil de maneira geral, por meio do Fundeb. Constantemente
denuncio que, infelizmente, o tratamento dispensado à educação em
Minas Gerais não é de prioridade, como deveria ser. Isso custa caro,
em curto, médio e longo prazos. Com razão, o Presidente Lula
chamou a atenção dos fatos ocorridos recentemente em São Paulo,
os quais têm muito a ver com o déficit educacional que o Brasil vem
acumulando ao longo dos tempos, facilitando a organização e a
proliferação do crime. Isso é verdade. De fato, a ausência do sistema
educacional com oportunidade igual para todos e a desigualdade
social terminam sendo um terreno fértil para os que ingressam no
mundo do crime - é claro que esse ingresso não se justifica. Julgo que
a educação deve ser prioridade não somente no nosso país, mas
também no mundo. O governo Lula tem invertido isso em pouco
tempo - três anos e meio - I criando escolas federais, técnicas e
universidades; e substituindo o Fundef pelo Fundeb, caso o Senado
permita. Ainda é preciso convencer os Senadores de que é necessário
aprovar algo útil para o Brasil, em vez de ficar gerando crise e
escutando mentiras deslavadas. Por exemplo, ontem, pela televisão,
vimos os Senadores perdendo tempo com um depoimento
completamente desqualificado em vez de votarem o Fundeb. Fiquei
muito escandalizado com isso. Enquanto o Fundeb fica parado no
Senado, os Senadores escutam todo tipo de pessoa dizer o que quer,
sem prova de nada. Eles não o votaram.

Hoje, quando abri os jornais, vi que fui multado pelo Tribunal
Regional Eleitoral. Segundo o "Estado de Minas" - que tenho em
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mão - e outros jornais, foi porque disse esta frase: "O governo
Aécio fala mais do que faz. Na educação, por exemplo, professores de
1 2 á 42 séries recebem salário-base menor que o salário mínimo". Não
disse mentira alguma. Já trouxe vários contracheques mostrando que
uma professora de 1 à 4 séries recebe salário-base menor que o
salário mínimo. Se isso está incomodando, o Governador deveria
alterar o salário e não me multar nem me retirar do ar. Sinceramente,
não poderia deixar de repudiar a ação do governo. Já disse uma vez e
repito: o Governador é avesso a resolver problemas e os esconde em
vez de resolvê-los. Então, é mais fácil tirar do ar o Deputado que está
dizendo que a professora recebe esse valor. Governador, isso não
resolve o problema, mas apenas o esconde do povo. Mais adiante
esse problema estourará e tornar-se-á ainda maior, acarretando a
ausência de prioridade do sistema educacional em Minas Gerais.

Em primeiro lugar, deixo o meu protesto. Não acho justo perder
tempo na TV e ser multado por dizer a verdade. Aliás, está tramitando
um projeto de minha autoria, que, até hoje, está na Comissão de
Justiça. Ele impede que qualquer funcionário público ganhe menos
que o salário mínimo, o teto salarial, o salário-base. Ora, se o
aprovarmos, não direi mais em lugar algum que alguém ganha menos
que o salário mínimo.

Enquanto prevalecer, continuarei falando. Deputada Elisa Costa,
isso não ocorre somente com o salário da professora, mas também
com os auxiliares de serviço em geral, que no Estado ganham em
torno de R$300,00 de salário-base.

Então, é verdade o que eu disse. Digo de novo e espero não ser
multado por falar isso na tribuna da Assembléia Legislativa. Do jeito
que as coisas andam, temos de tomar cuidado, pois o Governador
tem tanto poder, tanta influência em vários locais que até nos assusta.
Na grande mídia, essa influência é conhecida de todos. Não sabemos
bem por que, mas isso nos impressiona.

Aproveito o tempo que ainda me resta para noticiar um projeto de lei
que apresentei, juntamente com o Deputado Padre João, dispondo
sobre isenção de pagamento de energia elétrica para as pessoas que
consomem menos de 1 00kW.

O Deputado Edson Rezende, ontem, ocupou a tribuna para falar
sobre esse assunto, e hoje o jornal "O Tempo" traz uma matéria, com

1_A
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muita propriedade, a respeito de energia elétrica. Aliás, parabenizo
esse jornal por não se submeter aos interesses do Palácio da
Liberdade e também publicar notícias importantes, que chamam a
atenção do povo mineiro. A manchete diz o seguinte: "Energia da
Cemig é a 2 2 mais cara do País". Isso, no cômputo geral, porque, para
residência, é a V mais cara. A matéria prossegue informando que os
mineiros pagam 42% a mais pela conta de luz residencial que os
paulistas. Segundo a Cemig, os custos maiores explicam a diferença.
A verdade é que a Cemig cobra um valor muito alto pela energia, o
que tem como causa maior o fato de pagar o ICMS mais caro do País.
Esse é o motivo. Essa pode ser meia explicação; a completa está nos
impostos.

Muitos Deputados dizem que o tributo no Brasil é alto. Concordo
com essa tese, mas, em Minas, em algo essencial como a energia
elétrica, temos o ICMS mais alto do Brasil. E isso afeta a todos, ou
seja, não só os empresários, mas principalmente a área residencial.
Esse é o motivo de termos a 2 conta de luz mais cara do País.

Como já sabíamos desse preço alto, eu e o Deputado Padre João
apresentamos um projeto de lei - e isso já é uma realidade no
Paraná - propondo a isenção de pagamento de energia elétrica para
as pessoas relacionadas em programas de assistência do governo
federal, como, por exemplo, o Bolsa-Família, o Bolsa-Escola, enfim,
em qualquer programa do governo federal, e para a família tiver um
consumo abaixo de 100kW.

Penso que essa é uma medida extremamente justa. Se a pessoa
tiver um consumo baixo, de até 100kw, e estiver na linha de pobreza
abaixo do razoável, a Cemig não cobrará a energia elétrica. Trata-se
de uma forma de ajudar a família carente que já está nos programas
do governo federal. Temos, no Brasil, 11.500.000 famílias inscritas no
Bolsa-Família, das quais 1 milhão estão em Minas Gerais. Então, se
elas consumirem abaixo de 1001kW no mês, estarão isentas do
pagamento da conta de luz.

Acredito ser uma contribuição que o governo do Estado pode dar às
famílias carentes de Minas Gerais. Assim, além de receberem a ajuda
do Bolsa-Família, não terão necessidade de retirar parte desse
dinheiro para o pagamento da conta de luz. Sabemos que a luz é
essencial para as pessoas. Apresentei esse projeto, juntamente com o
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Deputado Padre João, com esse objetivo.
Os Deputados Laudelino Augusto, Elisa Costa, Maria Tereza Lara,

que aqui estão, ajudam o Movimento dos Atingidos por Barragens,
que tem denunciado o alto valor das tarifas de energia elétrica e o fato
de, às vezes, as barragens serem feitas sem levar em consideração
as famílias estão no local. Esses Deputados têm trabalhado em prol
dessa parcela da população para que, com a construção de
barragens, as famílias não saiam perdendo. Muitas vezes são
barragens construídas para particulares, servindo apenas a interesses
privados. As pessoas são desalojadas de suas terras sem que os
benefícios sejam justos, e ao mesmo tempo pagam um preço muito
alto pela energia. Essa luta já vem sendo travada há mais tempo.

Ciente da notícia de que, no Estado do Paraná, a isenção dessa
taxa já é lei, procurei o Deputado Padre João, e, juntos, apresentamos
esse projeto de lei, para isentar as famílias carentes inseridas no
programa do governo federal do pagamento da conta de luz. Na
justificação, coloquei exatamente isso: "Minas Gerais é o Estado
brasileiro que cobra as maiores taxas de ICMS sobre a energia
elétrica residencial". Fiz essa denúncia, corroborada hoje pelos jornais
"O Tempo" e Hoje em Dia", que veiculam a reportagem de que a
energia da Cemig é a mais cara do País em razão da alta tributação
em cima dos pobres e dos ricos. Nesse caso, os pobres sofrem mais.
Já vi muitas pessoas reclamarem das tributações das indústrias
dizendo que o governo Lula tributa muito os ricos e o governo Aécio,
os pobres.

O nosso Estado tem a energia residencial mais cara do País em
razão da alta tributação. Esse fato faz com que o quilowatt-hora das
residências seja até seis vezes mais caro do que o cobrado das
empresas. Essa é outra coisa importante. As vezes, as empresas
pagam seis vezes menos pela energia elétrica do que as famílias em
suas residências, seja nos lares pobres, seja nos lares ricos. Os lares
mineiros, urbanos e rurais, consomem apenas 21,74% de energia,
mas são responsáveis por 41,19% da receita da Cemig. Temos ainda
uma penalização dos mais pobres com a cobrança da taxa mínima,
que obriga o consumidor pagar pela energia não consumida. Outra
agravante é o fato de, nos últimos 10 anos, de janeiro de 1996 a
setembro de 2005, para uma inflação de 168% medida pelo IGPM,
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Esse projeto terá um alcance social extraordinário. Beneficia os que
de fato precisam, a parcela mais pobre da população, que, muitas
vezes, precisa escolher entre pagar a conta de luz e comprar comida.
Essa matéria complementa, substancialmente, a renda das famílias e
promove a inclusão social por meio do compartilhamento mais justo
dos benefícios dessa grande riqueza, pertencente a todos os mineiros,
que é a energia elétrica da Cemig.

Por fim, vale lembrar que a criação de uma lei estadual para isentar
consumidores não entra em conflito com a legislação federal para o
setor de energia, visto que essa lei já é adotada no Estado do Paraná
desde setembro de 2003.

Conto com o apoio do conjunto dos Deputados e das Deputadas. E
tenho a certeza de que o terei, independentemente dos partidos. Esse
é um projeto extremamente justo, que não afetará o lucro da Cemig, o
qual cresce pela competência da empresa, pôr ser a 2 4 energia
elétrica mais cara do País. Peço o apoio também da Deputada Lúcia
Pacífico, uma grande lutadora das causas dos mais pobres e dos
consumidores. Esse é um projeto de grande alcance para os mais
pobres. Com isso, o lucro da Cemig diminuirá, mas sem impedir que a
nossa empresa continue crescendo.

Os pobres, que recebem o Bolsa-Família, certamente agradecerão
mais essa contribuição da Assembléia Legislativa. Agradeço aos
Deputados e às Deputadas e termino pedindo, mais uma vez, à nossa
população que solicite ao conjunto dos Deputados o apoio a esse
projeto de lei. Muito obrigado, Deputada .Jô Moraes e Deputado
Roberto Carvalho.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Cara Presidente, Deputada Jô

Moraes, o Deputado Weliton Prado estará aqui a postos. V. Exa.
honra esta Casa com sua presença e a dignifica ainda mais quando
dirige os nossos trabalhos; colegas presentes e todos aqueles que
acompanham os trabalhos do Legislativo mineiro: minha presença
nesta tribuna tem o objetivo de fazer um convite a todos os colegas e
a toda a população que acompanha os nossos trabalhos,
particularmente no que diz respeito à discussão fundamental sobre a
consolidação da nova gestão das regiões metropolitanas: o novo
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formato de composição e de gerenciamento das regiões
metropolitanas.
Já aprovamos uma emenda à Constituição e as leis

complementares. Estamos na fase de consolidação dos conselhos,
como o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana. O Presidente
indicou o Deputado Irani Barbosa, para também participar dessa
elaboração. Agora realizaremos diversos seminários, para debatermos
diversos temas.

No dia 12/6/2008, realizaremos, no Plenário desta Casa, às 14
horas, a discussão do planejamento das Regiões Metropolitanas de
Belo Horizonte e do Vale do Aço, com ênfase no sistema de
transporte, no desenvolvimento econômico e na estruturação.
Teremos vários convidados de peso nacional e representantes de
diversos segmentos do Estado e da sociedade para continuarmos
contribuindo para a consolidação de uma nova gestão que leve o
desenvolvimento e o progresso à nossa Região Metropolitana.
Queremos que as ações e os problemas comuns sejam enfrentados
de forma consorciada pelos Municípios, pelos governos estadual e
federal e pela sociedade.

Realizaremos, então, esse seminário, e gostaria de convidar os
colegas e todos os que puderem dar contribuição, já que, no novo
marco regulatório da nova composição de gestão, é uma questão das
mais importantes a participação da sociedade, sem a qual não
construiremos um novo poder para a Região Metropolitana que
signifique tudo o que queremos.

Registro também que está havendo uma exposição na Gameleira e
mais uma feira brasileira e mineira da cachaça. Esta Casa aprovou a
lei que deu impulso a todo o dinamismo desse setor. Minas produz a
melhor cachaça e a maior quantidade de cachaça artesanal do Brasil.
Esse produto já está sendo exportado, e o setor emprega anualmente
mais de 200 mil pessoas, consolidando-se, em Minas Gerais, como
um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento econômico e social.
Com certeza, cada vez mais, a cachaça representará não apenas um
valor cultural, mas também um valor econômico com peso na balança
comercial do Brasil. E um orgulho para nós, Deputados, saber que foi
desta Casa a iniciativa que impulsionou esse setor importante do
Estado.

- -
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e tenha a certeza de que é de toda esta Casa - a um órgão de
pesquisa estadual que, por certo tempo, esteve esfacelado e à beira
de fechar: a nossa Epamig. Esse órgão tem prestado um valoroso
serviço ao desenvolvimento da tecnologia no campo. Está
desenvolvendo no Sul de Minas, em sua unidade de Maria da Fé, uma
experiência fantástica. Já está em fase avançada o projeto de colocar
o Brasil na produção de azeitona e de azeite de oliva, produtos que o
Pais importa atualmente. Gastamos cerca de R$600.000.000,00 com
a importação de azeite.

Graças aos estudos da Epamig, as oliveiras, que antes gastavam 12
anos para produzir, estão produzindo apenas em 6. A idéia é que
Minas se transforme em um grande pólo produtiva de azeitona e
azeite. Portanto, em nome de todos os Deputados e Deputadas, faço
um voto de aplauso a esse órgão por todo o serviço que tem prestado
ao desenvolvimento da nossa agricultura e à pesquisa.

Sr. Presidente, com grande alegria - e V. Exa. sempre passa por lá,
assim como a Lúcia, que, às vezes, quer relembrar seus tempos na
Câmara -, vemos que o Centro Metropolitano de Especialidades
Médicas deixa de ser um fantasma em nossa Capital para
transformar-se em realidade.
As obras estão avançadas e, antes de seis meses, estarão

concluídas. Serão realizadas cerca de 40 mil consultas por mês, com
uma unidade de pronto-atendimento da Prefeitura e da previdência
estadual. O que era um fantasma será uma grande unidade de saúde
para servir todo o Estado. Obrigado, Presidente, obrigado Weliton,
você veio correndo, mas não chegou a tempo.

Questão de Ordem
O Deputada Weliton Prado - Sra. Presidente, eu estava inscrito,

conforme combinado com o Deputado Rogério Correia, e aguardava a
minha vez.

Hoje, realizamos uma importante audiência pública na Comissão de
Educação para discutirmos as Resoluções flQ 716 e 753, da Secretaria
Estadual de Educação. Elas causaram muita indignação nos
servidores, nos professores, nos estudantes, nos Diretores e,
principalmente, naqueles ligados à educação tísica.

O governo, de forma contraditória, lança o programa Minas Olímpica
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ao mesmo tempo em que reduz o número de aulas de educação
física na rede estadual de ensino, para os alunos de V a 4 séries, de
duas vezes por semana para apenas uma aula. Sabemos da
importância da prática da educação física, especialmente nos
primeiros anos, importantes para a formação, socialização e saúde
dos estudantes.

Infelizmente, o governo, por meio da Secretaria de Educação,
baixou essas duas resoluções sem consultar a categoria. Não houve
debate com os profissionais. E, em relação aos alunos do ensino
noturno, em que não há professor efetivo, não houve contratação. Ou
seja, os estudantes estão sem a disciplina.

Realizamos uma grande audiência na qual apresentamos um
requerimento, que deve ser apreciado, solicitando uma nova forma
para as resoluções, minutas e publicações por parte de todas as
secretarias. Estudamos, inclusive, a elaboração de um projeto de lei.

O Governador recebeu uma medalha de honra da Associação, e
espero que a honre, pois é o grau máximo de reconhecimento da
Associação dos Profissionais de Educação Física. E se não tem
conhecimento das resoluções, que agora saiba que está prejudicando
muitos estudantes do Estado, que estão sem aulas de educação
física, e muitos profissionais habilitados que já recebem uma miséria e
não têm direito de trabalhar.

Sra. Presidente, percebendo a ausência de quórum, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

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

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 5, às 14 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 10/512006
As 114h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e os Deputados Chico Rafael, João Leite e Miguei
Martini (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação

rs
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da 2 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 da relatora, Deputada Lúcia Pacifico, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n 2 2.685/2005, no l Q turno, com aEmenda n2 1, da Comissão de Justiça, é concedida vista do parecer
ao Deputado Chico Rafael. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei n 2.783/2005
(relator: Deputado João Leite). Passa-se à 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Requerimento nQ 6.447/2006 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento da Deputada Lúcia Pacifico, aprovado pela Comissão.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.448/2006.
Passa-se à 34 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Edson Rezende, solicitando informações à Companhia
Energética do Estado de Minas Gerais sobre a discriminação da
composição do preço final, inclusive estrutura de custos gerenciais,
não gerenciais, tributários. com o maior detalhamento possível dos
seus componentes, da energia elétrica, dividido por tipo e faixa de
consumidor, e solicitando informações à Companhia Energética do
Estado de Minas Gerais a respeito do número de acordos firmados
pela citada empresa com os chamados consumidores livres", do valor
médio do quilowatt-hora desses pactos, da participação desse
segmento no total de energia elétrica consumida no Estado e o regime
tributário a que essa categoria de consumidor se sujeita. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - Maria Olívia.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS, EM 231512006
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Irani Barbosa, Célio Moreira e Gustavo Corrêa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, 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 debater a situação dos resíduos
sólidos nos Municípios mineiros, no que se refere a normas
reguladoras, assistência técnica, licenciamento ambiental, ação
municipal e recuperação socioambiental dos lixões e aterros
sanitários; e a discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir o Sr. limar
Bastos Santos, Presidente da Feam, representando o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad - ; a Sra. Denise Manuha Bruschi, Gerente da
Divisão de Saneamento da Feam; os Srs. Augusto Lio Horta, Diretor
de Normas e Padrões da Semad; José Cláudio Ribeiro Junqueira,
Assessor Especial da Semad; Alex Fernandes Santiago, Promotor de
Justiça da Área de Meio Ambiente; José Miguel Cotta, Secretário de
Meio Ambiente de Mariana, representando o Sr. Celso Cotta Neto,
Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -; Ricardo
Costa, assessor do Movimento Muda-Aterro; Rafael Afonso Silva,
representante dos moradores do Bairro Glória, e Ciomar Humberto
Pena, do jornal 'Tribuna Sabarense', que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais, como
autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráuicas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3 Fase da 2 1 Parte (Ordem do Dia),

rs
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compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que pede
seja o Sr. Fernando Chaib Jorge, representante da empresa Mater
Apoio Empresarial Ltda; de São Paulo, convidado para participar das
reuniões da Comissão; Célio Moreira, Gustavo Corrêa e lrani Barbosa,
em que pedem sejam os Srs. Edmundo Paes de Barros Mercer,
Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, e Waldir Silva
Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito e Presidente da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -,
convidados para participar da próxima reunião ordinária da Comissão,
que debaterá a situação dos resíduos das indústrias e da mineração,
no que se refere ao controle e fiscalização. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 30 de maio de 2006.
Irani Barbosa, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 51 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 9h15min, comparece no Clube Nanuque Social Clube o

Deputado Leonardo Quintão, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta
a reunião e, com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
• subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
• paralisação do serviço de moto-táxi no Município de Nanuque,
ocorrido no dia 17/4/2006. Registra-se a presença dos Srs. Sérgio
Castro da Cunha Peixoto, Juiz de Direito, representando o Poder
Judiciário de Nanuque; Roberto de Jesus, Procurador do Município,
representando o Sr. Armando Rodrigues Gomes, Prefeito Municipal de
Nanuque; Vereador Solon Ferreira Filho, representando o Sr. Arnóbio
Fagundes Meio, Presidente da Câmara Municipal de Nanuque; Jorge
Augusto Nogueira dos Santos, Comandante da 95 2 Cia Especial da
PMMG; Alfredo Ferreira de Menezes, Delegado de Trânsito e
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Acidentes de Veículos da sede da Regional da Polícia Civil,
representando o Sr. Roberto Souza Campos, Delegado Regional da
Polícia Civil; Elson de Souza Lima, Presidente da Associação dos
Moto Taxistas e Proprietários de Pontos de Nanuque - Asman -; Ivaldo
Costa, Assessor Jurídico da Asman; Jorge Miranda, ex-Prefeito de
Nanuque; e Pastor Joares, representando o Conselho das Igrejas
Evangélicas, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Edson Rezende, Presidente.

ATA DA 104 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/5/2006
Às 113h45min, comparecem no auditório do Palace Cassino, em

Poços de Caldas, os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos
membros presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a necessidade de
proteção da Serra da Pedra Branca, localizada no Município de
Caldas, em grau especial, conforme laudo do Ibama, a apurar
denúncias de degradação ambiental no Município de Poços de Caldas
e região e a propor soluções para esse problema. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei & 3.13912006, no 1 9 turno, do qual
avocou a si a relatoria. A Presidência interrompe a 12 Parte da reunião
para ouvir os Srs. Paulo César Silva, Vice-Prefeito de Poços de
Caldas; Milton Campos de Carvalho, Prefeito Municipal de Caldas;
Gustavo Zarif Frayha e João da Silva Ferrão, respectivamente,

rs
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Secretário Municipal de Planejamento •e Coordenação e de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura Municipal de
Poços de Caldas; Fernando Bonfilo, Chefe do Escritório do Ibama em
Pouso Alegre; Roseli Buzanelli Torres, Doutora em Ciências do
Instituto Agronômico de Campinas - IAC -; Daniel Medeiros de Souza,
Assessor Jurídico da Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Sul de Minas; Luís Antônio de
Freitas Júnior, Vice-Presidente da Associação Ambiental do Sul de
Minas Gerais - Aasmig -; José Eduardo de Souza Lima, Promotor de
Justiça da Comarca de Caldas; Rodrigo Luiz Carvalho, do
Departamento de Preservação Ambiental - Codema - de Poços de
Caldas; Rodopiano Marques Evangelista, Presidente da Assemae-
MG; Joelmar Lucas de Andrade, Capitão PM Comandante da 29 2 Cia.
de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar do Meio Ambiente de
Poços de Caldas; Mansa Magna Barbosa, Secretária Municipal de
Agropecuária e Meio Ambiente de Caldas; Carlos Henrique Martins
Teixeira, advogado da Mineração Caldas Gran Ltda., e Maria Lúcia
Peilachin Lemos, Assessora de Projetos da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Poços de Caldas, que são convidados a tomar
assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Laudelino Augusto tece as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Piau.

ATA DA 3 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM
30/5/2006

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Doutor Viana e Paulo Piau, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada
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Maria Tereza Lara e o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana , declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Pauto Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a avaliar os
resultados, após dois anos em vigor, da Lei n g 15.259, de 27/7/2004,
que instituiu o sistema de reserva de vagas na Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes - para os candidatos afro-descendentes e
egressos da escola pública, desde que carentes, aos portadores de
deficiência e aos indígenas, nos cursos de graduação e cursos
técnicos de nível médio por elas mantidos. A Presidência interrompe a
1? Parte da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Santa Cecilia,
Assessor Especial do Secretário para Assuntos na Área de Ensino
Superior, representando o Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira, Secretário
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes; Paulo
César Gonçalves, Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros;
Wagner de Paulo Santiago, Presidente da Comissão Técnica de
Concursos de Montes Claros; Wiltiman Hestefrany da Silva,
Presidente do Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra - CCNMG -; Ronaldo Antônio Pereira da Silva,
Conselheiro da CCNMG; Aluísio Pimenta, Assessor Especial do
Governador Aécio Neves; Neide Wood Almeida, Pró-Reitora de
Pesquisa e Extensão da Uemg, Wagemann Teixeira Matias,
Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Vicente de
Oliveira, Coordenador de Cultura e Arte de BH -MG, representando o
Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg; Flávio Couto e Silva de
Oliveira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência - Conped - e Superintendente do
Centro de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - Caade -; Aitton
Crenac, Assessor Especial do Governador Aécio Neves para
Assuntos Indígenas; Mário de Assis, Presidente da Federação das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais -
Fapaemg -; Magda Camppbel, Diretora Executiva da Associação dos
Professores Públicos de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 2 de junho de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Welfton Prado.
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA O SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 31/5/2006

Às 9 horas, 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,
que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre a morte de Júlio César Rodrigues, vítima de
homicídio ocorrido em 28/5/2005, e comunica o recebimento de ofícios
dos Srs. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil, José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado,
e Cel. PM Reinaldo Martins, Subchefe do Estado-Maior da PMMG,
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 25, 26, 27/5/2006,
respectivamente; e de Antônio Edwaldo Costa Dunga, Presidente da
Câmara Municipal de Araçatuba - SP -, publicado no "Diário do
Legislativo" de 27/5/2006. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir o Sr. André Silvares Vasconcelos, Promotor de
Justiça da Comarca de Piumhi, a Sra. Maria Aparecida Rodrigues
Camargos, irmã da vítima, e testemunhas, todos 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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.876/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n2 2.876/2005
dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 15/12/2005 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cumpre-nos examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade. Para tanto,
apensamos aos autos cópia do documento intitulado "Fundo Pró-
Floresta - Projeto de Lei n° 2.876/2005", de responsabilidade do
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BDMG.

Fundamentação
A proposição em exame, de iniciativa do Governador do Estado, foi

encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 482, de
911212005. Trata-se de proposta de modificação integral do Fundo
Pró-Floresta, criado pela Lei n° 11.398, de 6/1/94, fundamentada na
necessidade de transferir a gestão do mencionado ente contábil da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão que tem a
missão de promover o fomento no setor de silvicultura.

Nos termos do art. 1 O o projeto foi concebido tendo por base a Lei
Complementar n° 27, de 1993. Ocorre que essa lei foi revogada
expressamente pela Lei Complementar n° 91, de 19/1/2006, que
dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

Dessa forma, seria preciso promover alguns ajustes na proposição,
para adequá-la ao novo ordenamento jurídico. Para tanto, realizamos
reunião no dia 4 de maio do corrente ano com representantes do
Poder Executivo, da Pasta da Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão, e do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG.

Naquela oportunidade, chamamos a atenção dos representantes do
Executivo para o fato de que as alterações que se faziam necessárias
no projeto de recriação do Pró-Floresta para ajustá-lo à Lei
Complementar n° 91, de 2006, tinham componentes de índole
extrajurídica, como a classificação do fundo - se seria rotativo ou
programático -, a indicação dos órgãos responsáveis por sua gestão e
outras medidas correlatas.

Com base nesses dados, chegamos à conclusão de que a melhor
forma para resolver os diversos problemas do Projeto de Lei n
2.876/2005 seria por meio da apresentação de um substitutivo. Assim
sendo, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n 2 1,
que promove, a um só tempo, correções jurídicas e extrajurídicas.

Por fim, cabe esclarecer que a cópia do documento a que nos
referimos no relatório deste parecer foi solicitada por este relator ao
BDMG, para que se cumprisse a obrigação legal de demonstração de
viabilidade técnica e financeira do Pró-Floresta. Com efeito, a Lei
Complementar n°91, de 2006, estabelece no parágrafo único do art.
2 0 que lo projeto de lei referente à criação de fundo será
acompanhado de justificativa do seu interesse público e de
demonstração de sua viabilidade técnica e financeira".

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.876/2005 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N°1
Dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n 9 11.398, de 6 de

janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado o disposto
na Lei Complementar n 2 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2 - O Fundo Pró-Floresta tem por objetivo fomentar o
florestamento e o reflorestamento no Estado, com a finalidade de
alimentar a cadeia produtiva do setor florestal, incrementar as
exportações de produtos florestais, minimizar o impacto da exploração
de formações vegetais nativas e complementar programas de
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conservação, em consonância com a Lei flQ 14.309, de 19 de junho
de 2002.

§ 1°- O objetivo estabelecido no "caput" será realizado por meio de
financiamento:

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

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

§ 2 0 - O prazo para concessão de financiamento com recursos do
Fundo será de doze anos contados da data de publicação desta lei,
podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, por ato do
Poder Executivo, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 3 - Podem ser beneficiários de operações de financiamento
com recursos do Fundo Pró-Floresta, observados os objetivos
definidos no art. 20 desta lei:

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

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

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

IV - produtor rural ou florestal, por meio de cooperativas ou
associações, até mesmo com a adoção de sistemas
agrossilvopastoris integrados.

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

adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

de que o Estado seja mutuário, destinadas ao Pró-Floresta;
III - retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos
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IV - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

V - recursos de outras origens, conforme disposto na Lei
Orçamentária Anual.

§ 1 - O Fundo Pró-Floresta transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização
de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e
externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas
em regulamento.

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

Art. 52 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamento reembolsável, nos termos do inciso III do art. 3Ç da Lei
Complementar n Q 91, de 2006, observadas as disposições desta lei e
de seu regulamento, sem prejuízo do disposto no § l Q do art. 42 e no §42 do art. 99 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, isoladas ou

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

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

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

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

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

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

condições gerais e os requisitos estabelecidos no art. 6 9 e em seus
parágrafos

II - outros requisitos e normas relativas aos processos de
enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento;

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

Art. 8 - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, com as
atribuições definidas em regulamento, nos termos dos arts. 8, no que
couber, e 99, inciso 1, da Lei Complementar n 9 91, de 2006.

Art. 9 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG - é o agente financeiro do Fundo Pró-Floresta, com as
atribuições definidas em regulamento nos termos dos arts. 8, no que
couber, e 99, inciso III, da Lei Complementar n 9 91, de 2006, e o
mandatário do Estado para contratar as operações de financiamento e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as
instâncias.§ 1 - A remuneração do agente financeiro será de 3% (três por
cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que trata o inciso III, alínea
"b", do art. 6, ficando, também, autorizado a cobrar do beneficiário
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 à avaliação de garantias.

§ 2 - Fica o agente financeiro autorizado a:
- aplicar seus normativos internos de recuperação de crédito em

atos de cobrança, incluindo a inserção dos devedores e seus
coobrigados em órgãos de proteção ao crédito;
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vincendos, em conformidade com seus normativos 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, observados seus normativos internos 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, neste caso
podendo debitar dos valores resultantes das alienações a serem
transferidos ao Fundo os gastos incorridos pelo Banco na avaliação,
transferência, administração e guarda dos referidos bens e as
despesas relativas a procedimentos judiciais, a título de ressarcimento
pelos referidos gastos.

§ 39 - o BDMG, desde que autorizado pelo grupo coordenador e
observadas as normas legais aplicáveis, poderá estabelecer convênio
ou contrato com instituição pública ou privada, para a realização de
estudos sobre a avaliação do desempenho do Fundo e dos seus
impactos sócio-ambientais, visando o seu aprimoramento.

§ 42 - Os custos correspondentes a convênio ou contrato de que
trata o § 32 caberão integralmente ao próprio Fundo, sem prejuízo do
cronograma de liberação dos financiamentos aprovados, na forma de
ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos.

Art. 10 - Ao final de cada exercício civil, o BDMG, ouvidas as
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda,
levará a débito do Pró-Floresta os valores correspondentes a saldos
de contrato de financiamento vencidos e não recebidos, depois de
esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais
cabíveis e considerados os créditos irrecuperáveis, ou os
caracterizados nos termos do disposto no inciso II do § 39 do art. 14
da Lei Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000, assim
como quantias despendidas pelo Banco, em decorrência de
procedimentos judiciais.

Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo Pró-Floresta um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
li - 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.
Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo

coordenador serão estabelecidas em regulamento observadas as
disposições aplicáveis da Lei Complementar n 2 91, de 2006.

Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Pró-Floresta obedecerão
ao disposto na Lei Federal n 2 4.320, de 17 de março de 1964, e
demais normativos aplicáveis.

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

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

- a Lei n2 11.398. de 6 de janeiro de 1994;
II - a Lei n2 12.991, de 30 de julho de 1998;
III - a Lei n 2 14.079, de 5 de dezembro de 2001.
Parágrafo único - Permanecerão em vigor, até 31 de dezembro de

2006, as normas específicas dos diplomas intralegais relativos às leis
mencionadas no "caput' deste artigo, para uso restrito nas regras de
transição a que se refere o art. 13 desta lei.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
Fundo Pró-Floresta

A minuta com proposições de alterações no Projeto de Lei
2.876/2005, apresentada pelo BDMG na reunião de 4 de maio
fundamenta-se, principalmente, no tato de que a redação do projetc
de lei deve ser adaptada aos dispositivos da Lei Complementar & 91
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mencionado projeto de lei. Além disso, apresentam-se necessárias
algumas alterações nos dispositivos marcados, visando a coerência
interna do projeto de lei. Informamos, a propósito, que as sugestões
constantes da minuta foram apresentadas, após nossa reunião, ao Dr.
Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário de Agricultura, que
nos manifestou sua concordância.

Na oportunidade, faz-se cumprir, também, dispositivo legal da Lei
Complementar que determina o encaminhamento de avaliação de
desempenho do Fundo Pró-Floresta com vistas a fundamentar a
avaliação de sua prorrogação.

E o que se apresenta a seguir.
O Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n 2 11.398, de 6/1/94,

representa o principal instrumento crediticio em operação no Estado
para o desenvolvimento e financiamento da atividade de
reflorestamento, apoiando projetos de produção de matéria-prima
vegetal, para uso industrial e doméstico, e a preservação do meio
ambiente.

Na sua criação, em 1994, o Fundo incorporou o antigo Programa
Pró-Floresta, o qual vinha sendo implementado a partir de contrato
celebrado pelo Estado de Minas Gerais junto ao Banco Mundial, em
setembro de 1988, e encerrado em 30/6/93. Foram aportados
recursos da ordem de R$47.000.000,00, que se constituem em
direitos creditórios dos contratos de financiamento celebrados no
âmbito do referido programa.

Ressalta-se que Minas Gerais é o único Estado da Federação a
implementar um programa exclusivo de reflorestamento, fato este
compatível com sua característica de líder no setor, com uma área
aproximada de 2.000.000ha de florestas plantadas.

A atividade florestal é de grande importância, tanto pela extensa
cobertura de florestas quanto pela capacidade de geração de
emprego e renda no setor, gerando indicadores sócio-econômicos
importantes para o conjunto da atividade produtiva. Por outro lado, o
incentivo ao cultivo de florestas propicia a preservação ambientai, na
medida que permite a conservação das matas nativas.

Nos últimos anos as empresas do setor privado dependentes de
recursos florestais têm realizado seus projetos de reflorestamento,
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através de financiamentos do Fundo Pró-Floresta, impulsionadas
pelas condições favoráveis oferecidas. Este incremento positivo tem
sido de vital importância para que o Estado possa consolidar sua
vocação florestal.

Os benefícios econômicos, sociais e ambientais gerados pela
aplicação dos recursos do Fundo Pró-Floresta, ao longo de sua
execução, podem ser comprovados pelos dados e informações
abaixo: modernização do setor de reflorestamento, contribuindo para o
aprimoramento e disseminação de novas tecnologias, tais como,
plantio de clones, cultivo mínimo, conservação do solo, subsolagem,
calagem, adubação e controle integrado de pragas; preservação do
meio ambiente (estimativa de 501.102ha de mata nativa);
investimentos no valor de R$223.000.000,00 financiamentos no valor
de R$120.700.000,00; geração de riqueza para as empresas
financiadas; geração de empregos para a população rural (estimativa
de 18.397 empregos); expansão do reflorestamento no Estado (total
de 155.505ha financiados com os recursos do Fundo); financiamento
do plantio de 11 .803ha de florestas, realizado por 561 produtores
rurais integrados aos programas de fomento florestal desenvolvidos
pelas empresas de reflorestamento.

A evolução das liberações dos recursos do Fundo está demonstrada
a seguir:

- A Tabela 1 - Fundo Pró-Floresta - Indicadores de desempenho
(1998-2005) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3.6.2006.
Fonte: D.FD/BDMG

Os recursos liberados no período para todos os financiamentos
concedidos pelo fundo foram sustentados por recursos próprios
decorrentes dos retornos dos financiamentos concedidos, em razão
de sua natureza rotativa. Isso significa que não houve necessidade da
utilização de recursos ordinários do Tesouro do Estado, tendo sido
possível reproduzir os recursos do empréstimo por mais de uma
década o que demonstraria a viabilidade financeira do Fundo. De todo
modo, caso a situação financeira do Estado, nos próximos anos,
permita ao Executivo aportar recursos novos no Fundo, estaríamos
aumentando as possibilidades de investimento no setor. (Grifos
nossos.)

- A Tabela 2 - Fundo Pró-Floresta - Distribuição do Investimento
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por Setor de Atividade (1989-2005) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 3.6.2006. Fonte: D.AN/BDMG

Concluindo, pode-se dizer que o Fundo tem contribuído para
favorecer o desenvolvimento da atividade florestal e aos
consumidores de matéria-prima vegetal, não necessariamente para
suprir a totalidade das necessidades das demandas do setor, sua
atuação, entretanto, pode e deve ser ampliada, desde que em
consonância com a política estadual para o desenvolvimento florestal
e a capacidade financeira para atender a uma maior demanda.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 122 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon
Meio e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
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 e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" de 18/5/2006:
ofícios dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas; Almir Márcio Miguel,
Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica
Federal, e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Em seguida, informa, também, que
está aberto até o dia 716/2006, o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei n2 3.293/2006, do Governador do Estado,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
para o exercício de 2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 2.02112004 (Deputado Dilzon Meio); 2.132
e 2342/2005 (Deputado Sebastião Helvécio); 2.632/2005 (Deputado
Jayro Lessa); 2.738/2005 (Deputado José Henrique); 2.887/2005
(Deputado Luiz Humberto Carneiro); 3.106/2006 (Deputada Elisa
Costa), no 2Q turno; 2.005/2004 (Deputado José Henrique): 2.919 e
2.94912006 (Deputado Luiz Humberto Carneiro); 3.018/2006
(Deputado Dilzon Meio); 2.528/2005 e 3.06812006 (Deputado
Domingos Sávio); e Projetos de Resolução &s 3.155/2006 (Deputado
Luiz Humberto Carneiro) e 3.290/2006 (Deputado Sebastião
Helvécio), no 1 1 turno. Passa-se à 1 ? Fase da 22 Parte (Ordem do

rs-A



Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
358

Proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 29 turno, dos Projetos de Lei n2s 2.132/2005 (relator:
Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição); 2.632/2005
(relator: Deputado Jayro Lessa) e 2.887/2005 (relator: Deputado Luiz
Humberto Carneiro) na forma do vencido no primeiro turno;
2.342/2005 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude de
redistribuição); 2.738/2005 (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude
de redistribuição) e 3.106/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa); e pela
aprovação, no l Q turno, dos Projetos de Lei n os 2.528/2005 na forma
do Substitutivo n 9 1, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (relator: Deputado Diizon Meio, em virtude de
redistribuição); 2.912/2005 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; 2.919/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, da
Comissão de Administração Pública; 2.981/2006 com a Emenda n 2 1,
da Comissão de Constituição e Justiça; 3.018/2006 (relator: Deputado
Diizon Meio); 3.140/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude
de redistribuição); 3.170/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio, em
virtude de redistribuição); 3.168/2006 com as Emendas n 2s 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa) e
3.171/2006 com a Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de redistribuição).
O parecer sobre o Projeto de Lei n2 2.949/2006, no 1 2 turno, deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Luiz Humberto Carneiro, O Projeto de Lei &
2.021/2004 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Dilzon Meio, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei
Complementar n2 71/2005 e os Projetos de Lei n 2s 2.953 e 3.068/2006
são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão
por não cumprirem pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei n2
2.00512004 por ter sido apreciado em reunião anterior. Passa-se à Y
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento da Deputada Elisa Costa em que solicita a
prorrogação do prazo de apresentação de emendas ao Projeto de Lei
n 2 3.293/2006 - LDO - até o dia 14/6/2006. Cumprida a finalidade da
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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, 31 de maio de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa . José Henrique - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 25/5/2006
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Lúcia
Pacífico. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor
Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Leonído Bouças, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação dos Supervisores Pedagógicos
da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Edevaldo
Alves da Silva, Presidente do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitans Unidas - UNIFMU-, encaminhando exemplares da
'Revista FMU Direito" (publicado no "Diário do Legislativo" em
19/5/2006). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n 2 2.850 e 3.194/2006, em turno único (Deputada Ana
maria Resende); 3.213/2006, em turno único (Deputado Paulo Piau).
A Presidência interrompe a 11 Parte da reunião para ouvir as Sras.
Gyselia de Castro Pinto, Presidente da Associação Mineira de
Supervisores Pedagógicos de Minas Gerais - Amisp -; Silvina Fonseca
Correa, ex-Secretária Municipal de Educação de Montes Claros e
representante da Associação Mineira de Supervisores Pedagógicos
de Minas Gerais em Montes Claros: Angélica Lourdes de Matos
Coutinho, representante da Associação Mineira de Supervisores
Pedagógicos de Minas Gerais; Maura de Oliveira e Lima, Supervisora
Pedagógica da Escola Estadual Padre José Senabre, de Vespasiano;
Maria da Conceição de Brito Magalhães, Supervisora Pedagógica da
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assento à mesa. O Presidente, Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra às convidadas, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 24 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n Q 2.850/2005
(relatora: Deputada Ana Maria Resende). Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.589, 6.590,
6.591, 6.592 e 6.593/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Paulo Piau.

ATA DA 59 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

29/5/2006
Às 141h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Carlos Gomes e Domingos Sávio (substituindo este à
Deputada Maria OUvia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Doutor Viana.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, as conseqüências das importações
chinesas para a indústria mineira, em especial, a de produtos têxteis,
calçadistas, de fogos de artifício, entre outros. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir as Sras. Gláucia Maria
Carneiro Rodrigues, Diretora de Serviços da Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Econômico, representando Wilson Nélio Brumer,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico; Marta
Lassance, Presidente do Conselho de Relaçoes Internacionais,
representando Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg; dos
Srs. Flávio Roscoe Nogueira, Presidente do Sindicato das Indústrias
Têxteis de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas -; Aguinaldo Diniz
Filho, Presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
de Minas Gerais; Rafael Júnior Bessas do Couto, Vice-Presidente do
Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais -
Sindiemg -, representando Sidônio Fernandes do Couto Patusco,
Presidente do Sindicato; Júnior César Silva, Presidente do Sindicato
Calçadista de Nova Serrana - Sindinova -; Francisco Horta,
Proprietário do Centro ótico; Michel Aburachid, Presidente do
Sindicato das Indústrias do Vestuário em Minas Gerais; Inácio Carlos
Urban, Presidente da Associação Mineira dos Produtores de Algodão -
Amipa -; que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
suas considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra aos
Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva, também autores do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3 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 Deputados Paulo
Cesar, Doutor Viana, Carlos Gomes, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos
Sávio e Fábio Avelar (2) em que solicitam sela enviado ofício ao
Governador do Estado solicitando-lhe que formalize junto ao Governo
Federal pedido de adoção de salvaguardas que protejam as
economias mineira e brasileira da invasão predatória de produtos
chineses, em especial os têxteis e as confecções, os calçados, os
fogos de artifício, os óculos, os brinquedos, os eletro-eletrônicos e os
manufaturados: e em que pede seja encaminhado ofício ao Ministro
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, solicitando-lhe a
implementação, em caráter de urgência, de salvaguardas comerciais
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com a finalidade de proteger a economia nacional, em face da
concorrência de produtos chineses. 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, 31 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria OUvia - Carlos Gomes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM
10/5/2006

Às 16h12min, 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 João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
Passa-se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Biel Rocha, Sebastião Helvécio e João Leite, em que
solicitam sejam convidados a Sra. Renata Vilhena, Secretária de
Estado de Planejamento e Gestão, e o Sr. Oswaldo Borges da Costa
Filho, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais - Codemig -, para debater, em reunião da Comissão, um
modelo de gestão dos centros de convenções, feiras e exposições em
construção no Estado; e em que solicitam sejam realizadas visitas da
Comissão aos centros de convenções de Brasília (DF), Rio de Janeiro
(RJ) e de Uberlândia com a finalidade de colher informações e de
verificar as experiências de gestões desses centros de convenções.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 99 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?

LEGISLATURA, EM 30/5/2006
Às 101h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jã

Moraes (substituindo o Deputado Weliton Prado, por indicação da
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Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Julio, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento, em turno único, do Projeto
de Lei n g 3.071/2006, para o qual designou o Deputado Sargento
Rodrigues como relator. Passa-se à 1 1 Fase da 21 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 turno, do Projeto
de Lei n Q 161/2003 na forma do Substitutivo n 1 2 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Faseda 22 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 3.107, 3.175 e3.17612006. Passa-se à 3? Fase da 24 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Rogério
Correia, em que pede seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, o furto de veículos e cargas no Estado e a
implementação da Lei Complementar Federal n 2 121, de 9/2/2006,
que cria o sistema nacional de prevenção, fiscalização e repressão ao
furto e roubo de veículos de cargas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Zé Maia, Presidente- Biel Rocha - Sargento Rodrigues.
ATA DA 11 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE CULTURA
NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 30/5/2006
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Biei Rocha e Sávio Souza Cruz,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2 ? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n2s 2.821/2005 e 2.99112006 (relator: Deputado Biel Rocha); 3.072 e
3.116/2006 (relatora: Deputada Vanessa Lucas que receberam
parecer pela aprovação). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n 2s 6.596 e 6.60112006. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.54612005,
2.992 e 2.94512006. Passa-se à 3 0 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado Sávio
Souza Cruz, que foi objeto de emenda apresentada pelo Deputado
Biel Rocha, para, em audiência pública, com convidados que
menciona, tratar de assunto de interesse do coral, do corpo de baile e
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Biel Rocha, Presidente - Paulo Cesar - Sebastião Helvécio.

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

2.926/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela tem por objetivo dar a denominação de Fernando Faria Rocha ao
Trecho de Acesso 900 à MG-0520, que liga os Municípios de Oliveira
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Fortes e Aracitaba.

Examinada a matéria preliminarmente peia Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fernando Faria Rocha viveu desde a juventude em Aracitaba,

distrito de Santos Dumont até 1962, quando emancipou-se.
Começa sua vida profissional como contínuo do antigo Banco

Comércio e Indústria, mas logo abre pequeno comércio de laticínios.
Demonstrando notável capacidade empreendedora, amplia o negócio
e se estabelece ás margens da BR-040. Mais tarde, torna-se
proprietário da Leiteria São Luiz e de um posto de gasolina, chegando
a empregar 300 pessoas.

Além de lutar pelo sucesso pessoal, participou ativamente das
transformações sociais de Santos Dumont e ajudou com trabalho e
recursos próprios várias instituições.

Ingressando na política, foi eleito Vereador na década de 60 com a
maior votação já registrada no Município. Também ali atuou como
líder sindical, tornando-se Presidente do Sindicato Rural de Santos
Dumont, cargo que exerceu por 12 anos.

Fernando Faria Rocha faleceu em 1983, deixando um legado de
realizações, muita admiração e respeito dos seus conterrâneos. E
pertinente, por isso mesmo, a homenagem que se pretende fazer-lhe,
a ser formalizada por intermédio do projeto de lei ora apresentado.

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

n 2 2.926/2006 em turno único, com a Emenda n9 1, da Comissão deConstituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
3.034/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Prefeito Vicente Pereira ao trecho
da rodovia que liga os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n9 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O autor da proposição esclarece que o seu objetivo é prestar justa

homenagem à memória de Vicente Pereira, homem público de
reputação ilibada, que exerceu o cargo dei Prefeito Municipal de
Varzelândia, representando com dignidade e dedicação o seu povo e
a sua terra.

Em vista disso, entendemos oportuno e meritório que lhe seja
prestada a homenagem pretendida pela proposição em análise.

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

& 3.03412006, em turno único, com a Emenda n Q 1, formulada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.78412005
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em exame

acrescenta dispositivos ao art. 39 da Lei & 11.404, de 1994, que
estabelece normas de execução penal.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 5/11/2005, a matéria foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposta de lei em exame prevê que no ato de contratação de
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obrase serviços pela administração pública direta ou indireta do
Estado serão reservadas vagas, até o limite de 10% do total das
vagas existentes, para apenados, dando-se preferência aos que
cumprem pena na localidade em que se desenvolva a atividade
contratada.

Além da necessidade de se oferecerem condições laborais ao
apenado, para tirá-lo da ociosidade prisional, o trabalho é urna das
condições para progressão do regime de cumprimento de pena, como
determina a Lei de Execuções Penais - Lei Federal flQ 7.210, de 1984.

A proposta original sofreu alterações, ao ser examinada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que, por meio do Substitutivo &
1, trocou a denominação "apenado" por "sentenciado" e estendeu a
reserva de vagas aos ex-presidiários.

Em que pese ao mérito da proposta, que visa a proporcionar
oportunidade de trabalho ao sentenciado e ao ex-presidiário,
apontando-lhes um horizonte para a reinserção social, atualmente as
condições de empregabilidade para as demais pessoas estão muito
difíceis. Chefes de família têm ficado anos aguardando uma
oportunidade de emprego, o que também é um problema social da
mais alta gravidade e não raro tem levado pessoas desempregadas
ao cometimento de delitos na busca do sustento para suas famílias.

Diante de tal situação, sugerimos alteração no percentual da reserva
de vagas para os sentenciados, para que não se venha a agravar o
problema do desemprego para os trabalhadores livres.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito à supressão da
destinação da reserva de vagas a ex-presidiários, pois, se a
mantivéssemos, estaríamos em profunda contradição com o nosso
argumento da difícil empregabilidade do trabalhador em geral, ao
estender a mencionada reserva a uma categoria que não a da
proposta original.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.784/2005 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir redigido, e pela
rejeição do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N 2 2
Dá nova redação ao § 32 do art. 39 da Lei n2 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém normas de execução penal, acrescenta o
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§ 4 ao mesmo artigo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O § 3 2 do art. 39 da Lei n9 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 42:

"ArL39-( ... )
§ 32 - Na contratação de obras e de serviços pela administração

pública direta ou indireta do Estado, serão reservados para
sentenciados 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes.

§ 42 - Para os fins do disposto no § 32 deste artigo, terão preferência
os sentenciados que cumprem pena na localidade em que se
desenvolva a atividade contratada.".

Art. 22 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de até noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Biel Rocha.

PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.189/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n2

3.189/2006, que "dispõe sobre a criação de cargos no Quadro
Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências", foi encaminhado a esta Casa
por meio do Ofício n 2 10/2005.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a criação de cargos nc

Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá
outras providências. Segundo informa o Procurador-Geral de Justiça
no ofício que encaminha o projeto, "a proposta destina-se a atribuii
adequada estrutura de apoio aos órgãos de Execução, conforme
previsto na Lei Complementar n 9 34, de 12 de setembro de 1994, que
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dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá
outras providências".

Ainda de acordo com o Procurador-Geral, 'o § 52 do art. 129 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n 2 45, e
a imposição do funcionamento do Judiciário de maneira ininterrupta,
qual seja sem recesso forense, são medidas que alteraram
profundamente as normas internas de trabalho do Ministério Público".

Em primeiro lugar, cumpre-nos informar que a Comissão de
Constituição e Justiça, em sua esfera de competência, aprecia a
proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, em
obediência ao Regimento Interno. Sob esse aspecto, não há obstáculo
à tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

A Constituição da República estabelece, nos incisos 1 e II do § 1 Q do
"caput" do art. 169, que a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas obedecidas duas
condições. A primeira é a existência de prévia dotação orçamentária,
suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes. A segunda é a autorização específica na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e
as sociedades de economia mista.

A Lei n 9 15.699, de 25 de julho de 2005, que "dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2006 e dá outras providências" estabelece, em seu art. 23, que, "para
atender ao disposto no art. 169, § 12 , inciso II, da Constituição da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a
alteração de estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como
a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, observado o
disposto na Lei Complementar Federal n 9 101, de 2000". O referido
dispositivo, dessa maneira, autoriza a criação de cargos nos quadros
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o
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art. 127, § 2, da Constituição da República assegura autonomia
funcional e administrativa ao Ministério Público, podendo este propor
ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e serviços
auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira. Assim, o
art. 66, § 2, da Constituição Estadual faculta ao Procurador-Geral de
Justiça a iniciativa de projetos sobre a criação, transformação e
extinção de cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a
fixação da respectiva remuneração.

Ainda sob o prisma da análise juridico-constitucional, observamos
que, se aprovado, o projeto de lei em questão acarreta aumento de
despesa com pessoal, com o provimento dos cargos criados, sejam
estes de provimento efetivo, sejam cargos comissionados, e já que os
reposicionamentos previstos irão ocasionar a incidência de
qüinqüênios e outros adicionais ao vencimento básico dos servidores
beneficiados. A Lei Complementar Federal n Q 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - conceitua despesa com pessoal em seu art.
18 e, no art. 19, estabelece limites para os referidos gastos, sendo
nulo de pleno direito, conforme preceitua o art. 21 da mencionada
norma, o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e que
não atenda as exigências dos seus arts. 16 e 17, o disposto no inciso
XIII do art. 37 e no § 1 2 do art. 169 da Constituição da República.

A esse respeito, cumpre-nos ressaltar que acompanha o projeto de
lei relatório do impacto financeiro-orçamentário relativo à criação dos
cargos em questão, bem como das outras despesas decorrentes da
aplicação dos demais dispositivos do projeto em comento, se
aprovado. A análise do conteúdo dessa informação será feita pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento
oportuno e à luz das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E importante ressaltar que, após o recebimento pela Mesa da
Assembléia do projeto em comento, foi encaminhado a esta Casa o
Ofício Gab/1 154/2006, do Procurador-Geral de Justiça, propondo
alterações no projeto original, as quais serão observadas por este
relator no presente parecer. As referidas alterações dizem respeito ao
número de cargos de provimento em comissão a serem criados e aos
dispositivos relativos ao adicional de penosidade e de periculosidade a
ser atribuído ao servidores do Ministério Público.

O projeto em epígrafe cria 200 cargos de Oficial do Ministério
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Público, 600 cargos de Técnico do Ministério Público, além de criar
54 cargos de provimento em comissão e extinguir 20. A medida visa a
aparelhar o Ministério Público para receber e processar os feitos
recebidos pela instituição e adequá-la à estrutura de funcionamento
necessária ao acompanhamento dos processos. Além disso, a
imposição de funcionamento do Judiciário de forma ininterrupta, sem
recesso forense, conforme explicitado pelo Procurador-Geral no ofício
que encaminha o projeto, alterou o funcionamento do "parquet".

Ademais, a proposição corrige algumas distorções relativas ao
pagamento dos vencimentos dos servidores, promovendo a
incorporação de vantagens pessoais decorrentes de enquadramentos
realizados por torça das Leis n 10.257, de 24 de julho de 1990, e
10.470, de 15 de abril de 1991, além da Gratificação de Apoio ao
Aperfeiçoamento Funcional - GIAF -, conforme já determinava o § 2
do art. 9 2 da Lei nQ 13.436, de 30 de dezembro de 1999. São, ainda,
incluídos 5 padrões e seus respectivos índices na Tabela de
Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo IV da Lei n 2 13.436,
de 1999.

Outras medidas referem-se à previsão de pagamento de percentual
incidente sobre o vencimento de servidores expostos a agentes
nocivos à saúde, nos termos fixados em resolução do Procurador-
Geral de Justiça, à vedação do exercício da advocacia pelo servidor
do Quadro Permanente do Ministério Público e o estabelecimento de
regras para a celebração de Termo de Compromisso para estágio
remunerado na instituição.

No entanto, a proposição merece ser aprimorada no que concerne à
técnica legislativa, motivo pelo qual apresentamos o Substitutivo n 2 1
ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.189/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N9 1
Dispõe sobre o Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em

Comissão do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público:

- um cargo de Assessor Especial Financeiro, padrão MP-92; um
cargo de Assessor Especial Administrativo, padrão MP-92; três cargos
de Superintendente, padrão MP-83; seis cargos de Coordenador II,
padrão MP-75; quatro cargos de Coordenador 1, padrão MP-71; vinte
cargos de Assessor II, padrão MP-67; de recrutamento limitado;

II - dois cargos de Assessor II, padrão MP-67; dois cargos de
Assessor 1, padrão MP-59; dez cargos de Supervisor II, padrão MP-
44; cinco cargos de Supervisor 1, padrão MP-28, de recrutamento
amplo.

Art. 2 - Ficam extintos no Quadro Específico de Provimento em
Comissão que compõe o Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público vinte cargos de Supervisor II, código MP-SUP-
01, padrão MP-44.

Art. 3 - Os quadros que compõem o Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
são os constantes nos Anexos 1, II e III desta lei, com o quantitativo de
cargos neles indicados.

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a lotação dos
cargos de que trata o "caput" deste artigo serão definidas em
resolução do Procurador-Geral de Justiça, ressalvadas as lotações
previstas no Anexo IV desta lei.

Art. 4 - O servidor ativo e inativo dos Quadros de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público que perceber, na data da
publicação desta lei, vantagem pessoal, excedente de enquadramento
e percentual relativo ao pagamento da extinta Gratificação de
Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional . GIAF - à qual fazia jus na
data da publicação da Lei n 13.436, de 30 de dezembro de 1999,
será reposicionado na classe do padrão cujo valor de vencimento
básico corresponda à soma de seu vencimento básico e das
vantagens mencionadas.

Parágrafo único - Na hipótese de o vencimento básico do servidor
reposicionado não corresponder a um dos valores dos padrões
fixados na Tabela de Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo
IV da Lei n°13.436, de 30 de dezembro de 1999, o reposicionamento
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dar-se-á no padrão imediatamente superior.

Art. 59 - o servidor que fizer a opção pela jornada de quarenta horas
semanais de que trata o art. 20 da Lei n 2 14.323, de 20 de junho de
2002, terá como limite de vencimento básico o último padrão previsto
na classe B da respectiva carreira, observado, ainda, para acréscimo
dos padrões, o preenchimento dos critérios a serem fixados em
resolução.

Art. 6 - E assegurado ao servidor que estiver exercendo atividade
que implique a sua exposição a agentes nocivos à saúde, nos termos
fixados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, o pagamento de
percentual incidente sobre o seu vencimento básico, nunca superior a
30% (trinta por cento) do padrão MP-42.

Art. 79 - E vedado ao servidor dos Quadros Permanente e Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o exercício da advocacia,
bem como de qualquer outra atividade jurídica remunerada, exceto a
de magistério e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso
XVI do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Art. 8 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar
Termo de Compromisso para estágio remunerado, por meio de
seleção pública, visando ao aprimoramento profissional de estudante
de curso de nível superior em Direito, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O quantitativo de vagas para o estágio de que
trata o "caput" deste artigo, bem como para os estágios remunerados
de outras áreas técnicas, a que se refere o art. 94, § 32, da Lei
Complementar n 2 34, de 12 de setembro de 1994, será definido em
resolução, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 99 - Ficam incluídas na Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, com a redação dada pelo art. 21 da Lei n°14.323,
de 20 de junho de 2002, os padrões e índices MP-88 - 17,2609; MP-
89- 17,9443; MP-90 -18,6547; MP-91 - 19,3932; MP-92 - 20,1610.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n 9 101, de 4 de
maio de 2000.

'ai



375

Art. 11 - Ficam revogados o art. 52 da Lei fl 2 11.181, de 10 de
agosto de 1993, e o "caput" do art. 1, os arts. 2, 32 e 4°e os Anexos
1, II, III, IV e Vida Lei n 2 14.323, de 20 de junho de 2002.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo i

* A tabela referente ao item 1 - Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público ( a que se refere o art. da Lei......de

de ................de .......) - Quadro Específico de Provimento Efetivo
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7.6.2006.
•-. A tabela referente ao item 2 - Quadro Especial dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público (cargos a serem extintos com a
vacância) foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 7.6.2006.

Anexo lI
Carreira de Agente do Ministério Público, a ser extinta com a vacância

dos cargos
(a que se refere o art. da Lei ..... .de .....de ................de .......

•.. A tabela referente ao item 1 - Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 7.6.2006.

A tabela referente ao item 2 - Quadro Especial dos serviços
Auxiliares do Ministério Público foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 7.6.2006.

Anexo III
(a que se refere o art. 2 da Lei ...... de .....de ................de .......

Quadro Específico de Provimento em Comissão
- A tabela referente ao Grupo de Direção foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 7.6.2006.
- A tabela referente ao Grupo de Assessoramento foi publicada no

"Diário do Legislativo" de 7.6.2006.
A tabela referente ao Grupo de Supervisão foi publicada no "Diário

do Legislativo" de 7.6.2006.
Anexo IV

(a que se refere o art. da Lei......de
- A tabela referente ao Quadro de

Provimento em Comissão foi publicada nc
7.6.2006.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.

de................de .......
Lotação dos Cargos de
"Diário do Legislativo" de

- -
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 1.933/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a imediata liberação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV - pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - Detran - MG - e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 1
e retorna a esta Comissão para receber parecer para o 22 turno de
tramitação, nos termos do disposto no art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, consoante prevê o § 12 do
mencionado art. 189.

Fundamentação
A proposição em exame, na forma originalmente proposta, previa a

imediata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo pelo Detran - MG tão logo tosse feito o pagamento, em
espécie, das taxas, dos impostos ou das multas vinculados ao veículo.
Durante sua tramitação, a proposição recebeu o Substitutivo n 2 1, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual passou a
prever que a emissão do referido documento seria feita no prazo de
dez dias úteis contados da data do pagamento das taxas, dos
impostos ou das multas referentes ao veículo. O que motivou a
alteração empreendida pelo substitutivo foram justamente questões de
ordem operacional, uma vez que o Detran não teria como atender à
exigência contida na redação original do projeto, vale dizer a imediata
emissão do documento em face do pagamento dos débitos vinculados
ao veículo, o que seria um problema ainda mais sério nos períodos de
renovação do licenciamento, quando então há sobrecarga de serviços
no Detran. Contudo, estabeleceu-se um prazo que não pode ser
ultrapassado pela administração pública para expedir o CRI-V.

Ademais, o substitutivo aprovado contém um dispositivo que prevê a
possibilidade de o proprietário do veículo obter certidão negativa de
débito, por intermédio da internet, a qual será apta a demonstrar a
quitação dos débitos referentes ao veículo, substituindo o CRLV
durante o período que anteceder a sua emissão e entrega ao
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proprietário.
Considerando que uma norma legal deve possuir um grau mínimo

de exeqüibilidade, de modo a alcançar um mínimo de eficácia prática,
julgamos razoável a modificação empreendida pelo Substitutivo n 2 1 e
nos posicionamos favoravelmente à aprovação da matéria.

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

1.933/2004 na forma do vencido em 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ricardo

Duarte - Maria Olívia.
PROJETO DE LEI N 2 1.933/2004

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre prazo para liberação do Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo - CRLV - pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - Detran - MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais -

Detran - MG - emitirá o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV - no prazo de dez dias úteis contados da data do
pagamento de taxas, impostos ou multas referentes ao veículo.

Art. 2 - Serão disponibilizadas aos proprietários de veículos, por
meio da página oficial do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran - MG - na internet, no prazo de cinco dias contados da data do
pagamento, informações sobre a liberação do veículo e a baixa das
taxas, dos impostos e das multas.

Parágrafo único - Por meio da página oficial do Departamento de
Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG - na internet, o proprietário do
veículo poderá obter certidão negativa de débito, que terá validade
para comprovar a adimplência do proprietário do veículo substituindo
o CRLV no período que anteceder a sua emissão e entrega ao
proprietário do veículo.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.85212005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.85212005, de autoria do Deputado Célio
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Moreira, que dá a denominação de Rodovia Papa João Paulo II ao
trecho da Rodovia MG-10 compreendido entre a Avenida Vilarinho e o
entroncamento da MG-424, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.852/2005
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-10 compreendido entre

a Avenida Vilarinho e o entroncamento com a MG-424.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Papa João Paulo II o trecho da

Rodovia MG-10 compreendido entre a Avenida Vilarinho e o
entroncamento com a MG-424.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

2.860/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.860/2005, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Faria, que dá denominação de Ivo Lopes Franco à rodovia
que liga o Município de Belmiro Braga ao entroncamento das
Rodovias BR-040 e MG-353, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.860/2005
Dá denominação à rodovia AMG-3055, que liga o Município de

Belmiro Braga ao entroncamento das Rodovias BR-040 e MG-353.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rsl
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Art. 1 O - Fica denominada Ivo Lopes Franco a Rodovia AMG-
3055, que liga o Município de Belmiro Braga ao entroncamento das
Rodovias BR-040 e MG-353.

Art. 2° - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

2.969/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.969/2006, de autoria do Deputado Gustavo
Corrêa, que dá denominação de Rodovia Lino José de Figueiredo ao
trecho da estrada que liga Bocaiúva a Guaraciama, numa extensão
aproximada de 21 km, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.969/2006
Dá denominação ao trecho da rodovia que liga os Municípios de

Bocaiúva e Guaraciama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Lino José de Figueiredo o trecho da

rodovia que liga os Municípios de Bocaiúva e Guaraciama.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

3.021/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.021/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Irmandade dos
Congadeiros da Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA -,
com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

rs



380
Vem agora 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°3.021/2006
Declara de utilidade pública a Irmandade dos Congadeiros da

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA -, com sede no
Município de Formiga.

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

Congadeiros da Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA -,
com sede no Município de Formiga.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

3.060/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.060/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação Ecológica e Cultural de
Integração Fronteira das Artes - Aecifa -, com sede no Município de
Toledo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 ° 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°3.060/2006
Declara de utilidade pública a Associação Ecológica e Cultural de

Integração Fronteira das Artes - Aecifa -, com sede no Município de
Toledo.

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

e Cultural de Integração Fronteira das Artes - Aecifa -, com sede no
Município de Toledo.
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Art. 2 0- Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

3.061/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.061/2006, de autoria da Deputada Maria Olivia,
que declara de utilidade pública a Associação de Artistas e Artesãos -
Crearte -, com sede no Município de Extrema, 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°3.061/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Artistas e Artesãos de

Extrema - Crearte -, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artistas

e Artesãos de Extrema - Crearte -, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria OUvia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.067/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.067/2006, de autoria do Deputado Biel Rocha,

que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial e
Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede no
Município de Guarani, 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 acorda com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.067/2006
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial e

Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede no
Município de Guarani.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Assistencial e Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com
sede no Município de Guarani.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO No 5.260, DE 1 9 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Dagranja Agroindustrial Ltda.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 1012006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em l Q de junho de

2006; 2118Q da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 19-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N°5.261, DE l Q DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Mataboi S.A.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°11/2006 à empresa Frigorífico Mataboi S.A., nos termos
do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em l Q de junho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N°5.262, DE 1 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Industrial Vale do Piranga.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

- -
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aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 12/2006 à empresa Frigorífico Industrial Vale do
Piranga, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1 2 de junho de

2006; 2l8 da Inconfidência Mineira e 1185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇAO N°5.263, DE 2 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Barbosa & Cia Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°13/2006 à empresa Barbosa & Cia Ltda., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 1 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de

2006; 218 1 da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 21-Secretário

RESOLUÇAO IN Q 5.264, DE 2 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Frisa

Frigorífico Rio Doce S.A.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução::
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 14/2006 à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., nos
termos do art. 7° da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de
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2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

RESOLUÇAO N 2 5.265, DE 2 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Sadia S.A.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°16/2006 à empresa Sadia S.A., nos termos do art. 7 0 da
Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 2-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N°5.266, DE 2 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°18/2006 à empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de de

2006; 218 0 da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
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ATAS

ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6/6/2006

Presidência dos Deputados Rogério Correia, Fábio Avelar, Gustavo
Valadares e Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 604, 605, 606 e
60712006 (encaminham o Projeto de Lei n 2 3.373/2006, emenda ao
Projeto de Lei n Q 2.915/2006 e os Projetos de Lei ns 3.374 e
3.375/2006, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei Complementar n g 84/2006 - Projetos de Lei n 2s 3.376 a
3.380/2006 - Projetos de Resolução n 9s 3.381 e 3.382/2006 -
Requerimentos ns 6.649 a 6.660/2006 - Requerimentos da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Agostinho Patrús e outros, Fábio
Avelar e outros, Bilac Pinto e outros, George Hilton, Dilzon Meio e
Rogério Correia - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública, de Fiscalização Financeira, de Turismo e de
Transporte, da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Carlos
Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Célio Moreira, Laudelino Augusto, Edson Rezende e
Weliton Prado - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados George Hilton, Agostinho Patrús e
outros, Fábio Avelar e outros, Biiac Pinto e outros e Rogério Correia;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Meio Ambiente e do Deputado Dilzon Meio; aprovação -
Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado
Ricardo Duarte; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -
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Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adalciever Lopes - Adeimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - George
Hilton - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - ivair Nogueira - Jésus
Lima - João Bittar - 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 - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 141h14min, 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 a Parte
1? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Célio Moreira, 2 9 -Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de 1-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM N o 60412006
Belo Horizonte, 30 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de "Escola Estadual Professora Maria Elizabeth Viana", à Escola
Estadual de Roça Grande localizada no Município de Sabará.

0 projeto remetido tem o objetivo de reverenciar a memória da
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Senhora Maria Elizabeth Viana, conforme justificativa da Secretária
de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professora Maria Elizabeth Viana à
Escola Estadual de Roça Grande, de Ensino Fundamental e Médio,
situada na Rua São Paulo, s/n, Roça Grande, Município de Sabará.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Roça Grande que, em reunião
realizada no dia 07/04/06 homologou, pela unanimidade dos votos dos
seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Professora
Maria Elizabeth Viana para denominação da referida unidade de
ensino.

Maria Elizabeth Viana, filha de Waldemar Viana Passos e Elza
Rodrigues Viana, estudou na E. E. Professor Zoroastro Vianna Passos,
concluindo o curso de magistério em 1979.

Maria Elizabeth Viana iniciou sua vida profissional como professora
alfabetizadora. Trabalhou 22 anos na E.E. de Roça Grande como
professora e vice-diretora com seriedade, compromisso e dedicação.

Foi eleita pela comunidade escolar (alunos), professora padrão da
Escola, sendo homenageada pela Secretaria de Estado de Educação
e pela unidade escolar.

Durante sua vida profissional, dedicou-se com muito compromisso a
alfabetização. Era uma profissional competente, amiga e querida por
todos os alunos, pais e colegas de trabalho.

Esteve em várias instituições tais como: E.E. "Paula Rocha", E.E.
"Christiano Guimarães", "Colégio Anchieta" e, também foi uma das
professoras pioneiras e fundadoras do "Instituto Batista Educacional
de Sabará".

Em 2000 participou da chapa, como vice-diretora, para eleição de
diretores, assumindo o cargo em julho do mesmo ano contribuindo
para o crescimento da unidade escolar.

Em abril de 2004, após o término do mandato com vice-diretora,
reassumiu sua turma com dedicação.

Em junho de 2004, um problema de saúde a afastou durante 6
meses da escola e veio a falecer.
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A homenageada nasceu no dia 06107/1961 e faleceu no dia
01/01/2005.

Cumpre registrar que, no município de Sabará não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação

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

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

Projeto de Lei flQ 3.37312006
Dá a denominação de "Escola Estadual Professora Maria Elizabeth

Viana" à Escola Estadual de Roça Grande, no Município de Sabará.
Art. 1 - A Escola Estadual de Roça Grande situada na Rua São

Paulo, s/n, Município de Sabará, passa a denominar-se "Escola
Estadual Professora Maria Elizabeth Viana".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 605/2006

Belo Horizonte, 1 de junho de 2006.
Senhor Presidente,
No exercício da atribuição que me confere o art. 90, inciso V da

Constituição do Estado, e em especial nos termos do inciso 1 do art.
66 da Constituição da República, apraz-me encaminhar à
consideração dessa Assembléia a apensa Emenda ao Projeto de Lei
n 2 2.915, de 2006, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais - CBMMG - e dá outras providências.

A proposição ora encaminhada diz de se aumentar o efetivo total
daquela Corporação, passando-o de 7.994 para 7.999 integrantes,
entre oficiais e praças. Especificamente, o acréscimo de 5 integrantes
afeta os quadros de Coronel QOBM - cujos integrantes passam de 9

14
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para 11 - e de Major QOBM, cujos componentes passam de 46
para 49 oficiais. Essa ampliação da estrutura, por sua vez, deve-se à
busca de eficiência e à adequação ao crescente atendimento provido
pelo Corpo de Bombeiros em prol da comunidade mineira, traduzindo-
se na prática em fatores tais como:

- implantação do Comando Operacional, que é o órgão intermediário
a que se reportam diretamente as unidades operacionais da
Corporação;

- atendimento das novas políticas estaduais de segurança pública,
sob a responsabilidade de novos comandos intermediários, para a
unificação de informações e procedimentos operacionais entre os
órgãos que integram o Sistema Estadual de Defesa Social;

- maior descentralização operacional da Corporação, a exemplo do
que já ocorre com a Polícia Militar e com a Polícia Civil; tal medida
viabilizará a instalação de Comandos Regionais na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, e ainda nas
Regiões Sul e Norte do Estado.

Em se tratando de proposta que acarreta aumento da despesa com
pessoal, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
- na qualidade de órgão ordenador, estará equacionando suas
implicações quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os
dispositivos referentes ao impacto orçamentário-financeiro e à
observância dos limites percentuais previstos na Lei Complementar
Federal n2 101, de 4 de maio de 2000.

Com cordiais cumprimentos e na certeza de que a proposição irá
merecer dessa Casa a prioritária atenção que demanda.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N Q 2.915/2006
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - e dá outras providências-
Dê-se ao "caput"do art. 1 2 e ao Anexo do Projeto de Lei flQ 2.915 a

seguinte redação:
"Art. l - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - fica fixado em 7.999 (sete mil, novecentos e noventa e
nove) oficiais e praças, assim dispostos:
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A tabela referente ao "Anexo (a que se refere o art. 1 Q) - OBM
(Posto e Efetivo) foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 86.2006.

- Anexar cópia ao Projeto de Lei n 2 2.91512006. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 60612006

Belo Horizonte, 1 2 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No uso de atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, submeto ao exame e deliberação dessa
egrégia Assembléia, projeto de lei que altera a Lei n 6.084, de 15 de
maio de 1973, e autoriza a criação de empresas subsidiárias da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

As medidas previstas no projeta estão inseridas num contexto que
reclama providências inadiáveis, capazes de atender à magnitude do
interesse público de que se reveste.

Assim é que os Circuitos das Aguas localizados, entre outros, nos
Municípios de Caxambu, Cambuquira e Lambari, no sul do Estado,
bem como as fontes de águas minerais de Araxá, encontram-se
desativados há algum tempo, uma vez que a licitação levada a efeito
pela CODEMIG, responsável pelo setor, não logrou êxito, em
decorrência do desinteresse da iniciativa privada, não vingando a
tentativa de dar em concessão a exploração daqueles
empreendimentos.

O Estado vê-se, assim, no dever de assumir a exploração daquela
riqueza e o faz em circunstâncias especiais, em razão do seu
relevante interesse coletivo, tal como preceitua o art. 232 da
Constituição do Estado.

A revitalização do circuito das águas, indissociável do incremento
turístico naquelas áreas, requer estrutura sólida de quem vai assumi-
la. A COPASA, que já detém a concessão de serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário na maioria dos
municípios que abrigam os mananciais de águas minerais, está
habilitada a assumir aqueles empreendimentos. A sua participação no
ramo, todavia, fica na dependência da autorização legislativa para que
se crie uma sua subsidiária que se encarregará da sua exploração

-
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empresarial, conforme estatui o art. 14, § 42, inciso III da Carta
Mineira.

Cuida o projeto, ainda, de pedido de autorização para criação de
subsidiária da COPASA, que a permita assumir a manutenção, a
gerência e a exploração do serviço de distribuição de água do Projeto
Jaíba li, de responsabilidade do Estado. Desnecessário destacar a
importância e o significado da agricultura irrigada no crescimento
econômico do País. O Projeto Jaíba, em parceria com o Governo
Federal, necessita de impulso de quem detenha "know how" em
gerenciamento e gestão técnica e administrativa de distribuição de
água. A COPASA está aparelhada para prestar mais esse serviço a
Minas. A sua participação depende da criação de uma subsidiária,
cuja autorização ora é solicitada.

De outra parte, o projeto trata também de pedido de autorização
para a criação de subsidiária da COPASA para explorar os serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em
localidades situadas nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus.

E sabido que aquelas regiões ostentam o mais baixo índice de
Desenvolvimento Humano - IDH, com ínfima cobertura de serviços de
saneamento básico. A reversão deste quadro é o objetivo do "Vida no
Vale", projeto que o meu governo implementa com prioridade.

Para viabilizar tratamento especial àquelas áreas, urge que se crie
uma subsidiária cuja estrutura seja compatível com as condições
especiais da população daqueles vales e cujos custos operacionais
sejam adequados às condições locais. E o que prevê o art. 4 do
projeto.

Finalmente, dentro do contexto das providências já alinhadas, há de
ser acrescida aquela que vem complementar as ações da COPASA,
no que respeita ao atendimento a localidades carentes, que ainda não
dispõem do abastecimento de água e esgotamento sanitário,
tampouco de recursos financeiros que as possibilitem explorar por
conta própria ou em regime de concessão aquela atividade. Na
verdade, não podem arcar com os custos das tarifas que sustentam a
prestação daqueles serviços. Daí a necessidade da criação da
subsidiária que disponha de estrutura organizacional adequada
àquelas peculiaridades locais e regionais, com dispêndios reduzidos.
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São estas as razões de inegável interesse público que me levam

a solicitar dessa augusta Casa a aprovação do projeto.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N g 3.37412006
Acrescenta dispositivo à Lei n Q 6.084, de 15 de maio de 1973, e

autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Art. l - O art. 3 2 da Lei n0 6.084, de 15 de maio de 1973, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

"Ari. 39 .......................................
VIII - constituir empresas subsidiárias nos termos da lei."
Art. 2 - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-

MG - fica autorizada a criar empresa subsidiária com atribuição de
atuar na exploração econômica dos recursos hidrominerais do Estado,
inclusive dos parques de águas.

Parágrafo único - Toda distribuição de lucro líquido proveniente da
empresa de que trata o "caput", destinado à COPASA-MG, será
aplicado em saneamento básico.

Art. 3 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MC - poderá ainda criar outras três empresas subsidiárias com
objetivos assim discriminados:

- a primeira se encarregará da manutenção, administração,
execução e exploração dos serviços do sistema de irrigação do
Projeto Jaíba II;

II - a segunda terá a atribuição de planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, em localidades da região dos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, onde a COPASA-MG atue ou
venha a atuar ; e

III - a terceira terá a atribuição de planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar e explorar os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, em localidades que apresentam déficit
operacional, onde a COPASA-MG atue ou venha a atuar.

Art. 49 - E permitida a cessão de empregados entre a COPASA-MG
e suas subsidiárias, mantidos os direitos assegurados legalmente e
em acordos coletivos de trabalho.



394
Art. 59 - Aplica-se o disposto nos § 15, 16 e 17 do art. 14 da

Constituição do Estado às empresas subsidiárias da COPASA-MG.
Art. 62 - Esta lei entra em vigor na data de sua públicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 60712006

Belo Horizonte, 2 de junho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica à
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG.

A liberação patrimonial de que trata projeto, na verdade a
transferência de um ativo imobiliário do Estado a uma empresa estatal
sob o seu controle acionário, virá possibilitar-lhe subscrever e
integralizar, como acionista majoritário, o capital social da CODEMIG,
que emitirá novas ações nominativas, até o valor da avaliação do
imóvel a ser transferido, não havendo assim encargo ao erário.

A capitalização da CODEMIG é indicativo seguro de que a sua
eficiente atuação em favor do desenvolvimento econômico e social de
Minas terá incremento de inegável interesse público.

São estas as razões que nos levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.375/2006
Autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica à

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG.

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar à Companhia de
Desenvolvimento Económico de Minas Gerais - CODEMIG -, o imóvel
constituído de uma área de terreno de 650.000,00m 2, situada no
Município de Belo Horizonte, , na escarpa norte da Serra do Curral,
localizado no Bairro Olhos dAgua, junto à interseção da rodovia BR-
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040 com Anel Rodoviário do contorno da Capital, com a seguinte
descrição perimétrica: inicia no marco denominado Divisa, de
coordenadas N=7.787.521,228 e E=607.786,270, localizado na linha
de cumeada da Serra do Curral, no limite entre os municípios de Belo
Horizonte e Nova Lima; deste ponto, segue pela linha da cumeada,
sentido NE (limite Belo Horizonte-Nova Lima), numa distância
aproximada de 2.051m (limite interrompido pela faixa de domínio da
BR-040, com 80,00m de largura), ou em linha reta com azimute de
44f43", numa distância de 1.956,30m, até o marco Hi, de
coordenadas N=7.788.927,790 e E= 609.145,930, também localizado
na cumeada da Serra do Curral; deste ponto, deflete à esquerda e
segue com AZ=238946'07", no sentido do alinhamento da Rua São
Pedro da Aldeia, numa distância de 1.967,11m (também interrompida
pela faixa de domínio da BR-040, com 80,00m de largura), até o ponto
H2, de coordenadas N=7.787.907,853 e E=607.463,890, localizado do
lado direito da Rua São Pedro da Aldeia, sentido Anel Rodoviário-
Bairro Olhos d'Agua; deste ponto, deflete à esquerda e segue com
AZ=1402 10'39", numa distância de 503,40m, confrontando em parte
com José Lana e em parte com terrenos do Estado de Minas Gerais,
até o marco denominado Divisa, início desta descrição, perfazendo
uma área total de 650.000m 2, conforme planta GEATE-V&M-001,
compreendendo ainda uma faixa externa ao perímetro da área de
650.000m2, descrita acima, com 20,00m de largura por 2.310,00m de
comprimento, que parte do silo sentido Avenida Sigmund Weis até o
limite do Sítio Olhos d'Agua, de propriedade do Estado de Minas
Gerais (Registro n 21.647).

Art. 2 - A alienação de que trata esta lei tem por objetivo a
subscrição e a integralização de aumento do capital social da
CODEMIG pelo Estado de Minas Gerais, mediante a emissão de
novas ações ordinárias nominativas, correspondente ao valor do
imóvel avaliado na forma da lei, R$16.095.300,00 (dezesseis milhões
noventa e cinco mil e trezentos reais).

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n Q 6.238/2006, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Mário Parreiras de Faria, Delegado Regional do Trabalho em
Minas Gerais substituto, prestando informações relativas ao
Requerimento n 9 6.532/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Coordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação, comunicando
sua impossibilidade de comparecer à abertura do Fórum Técnico de
Educação Ambiental e informando o nome da Promotora que
representará o órgão.

Da Sra.. Elizabeth da Cunha Pimenta, Gerente Executiva do Projeto
Estruturador Estrada Real, prestando informações relativas ao
Requerimento n 9 6.307/2006, da Comissão Especial do
Cooperativismo.

Do Sr. Nilton de Aquino Andrade, Presidente do SIM Instituto de
Gestão Fiscal, encaminhando a primeira edição da revista sobre
gestão pública.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR IN Q 8412006
Altera o art. 8 2 da Lei Complementar n 1 64, de 25 de março de 2002,

que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 . A alínea "b" do inciso 1 do art. 8 Q da Lei Complementar n 2 64,

de 25 de março de 2002, passa a vigorar com a seguinte modificação:
AI. 8 -

-
b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se
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homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, para professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Os efeitos desta lei retroagirão à data de 11 de maio de

2006.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Weliton Prado
Justificação: Com a entrada em vigor da Lei Federal n 9 11.301, de

10/5/2006, que altera o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB -, (Lei Federal n 9 9.394, de 1996, foi estendida a
aposentadoria especial dos professores a que se refere o § 59 do art.
40 da Constituição da República, aos Diretores, aos Vice-Diretores,
aos Coordenadores e aos Assessores Pedagógicos, além daqueles
que atuam nas diversas modalidades da educação básica.

Essa mudança, sancionada pelo Presidente Lula, atende a uma
concepção mais ampla de educação, aumentando o rol de
beneficiários da aposentadoria especial, a qual a atual jurisprudência
brasileira debatia há anos. Com o conceito de atividades educacionais
agora determinado, os profissionais que exercem funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico somam-se aos do
magistério nas diversas modalidades da educação básica, fazendo
justiça a todo o segmento educacional.

Mudando assim a regulamentação feita pela LDB, antes restritiva, a
intepretação da Constituição, em seu art. 40, § 59, confere alcance a
um número maior de profissionais da educação, nas redes pública e
privada, uma vez que nunca foi justo limitar o direito à aposentadoria
especial apenas àqueles professores que ministrassem aulas, em sala
de aula.

Há exemplos de professores que ficaram alguns meses - portanto,
provisoriamente - exercendo funções de direção ou coordenação e
que estavam sendo obrigados a trabalhar mais cinco anos em sala de
aula, para terem direito à aposentadoria especial. Traduz-se, assim,
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essa mudança em uma medida que faz justiça aos profissionais de
educação que tenham exercido ou venham a exercer funções tão
nobres quanto aquelas de sala de aula.

A mudança na Lei Complementar n g 64, de 2002, se faz necessária
diante da redação atual, já citada acima. Apesar de entendermos que
a aplicação da nova legislação federal é automática e alcança os
servidores da rede estadual, isto é, os segurados do regime de
previdência próprio do Estado mantido pelo lpsemg, o nosso projeto
se justifica pela necessidade de atualizarmos a legislação estadual,
até mesmo para expressar uma declaração de concordância com o
novo dispositivo, por todas as razões que expusemos anteriormente.

Nesse sentido, pela importância da matéria aludida, contamos com o
apoio de todos os ilustres Deputados desta Casa à aprovação deste
projeto de lei complementar.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n 2 8212006 nos termos do § 22 do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.376/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Água

Limpa - Amai -, com sede no Município de Simonésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores de Agua Limpa - Amal -, com sede no Município de
Simonésia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: A Associação de Moradores de Agua Limpa atua em

Simonésia desde 1998, representando os interesses das
comunidades do córrego Agua Limpa, do córrego Cachoeirão e de
Vargem Grande junto ao poder público municipal, estadual e federal,
buscando atender às suas demandas.

Para subsidiar suas atividades, promove eventos culturais, como
palestras, ciclos de estudos e conferências com autoridades e
notáveis que possam ajudar a região, trazendo conhecimento e
informação aos seus moradores.
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Atua na assistência social, fornecendo auxílio médico-hospitalar e
medicamento aos necessitados; tem trabalhado na luta contra a fome
e a pobreza e na defesa da criança, dos jovens e dos idosos,
dispensando particular cuidado com a gestante e o recém-nascido.

Busca permanentemente a conscientização dos seus associados,
estimulando a solidariedade, a cultura e a prática dos esportes,
instrumentos necessários para a consolidação da cidadania.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.377/2006
Dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos

incidentes nas mercadorias e nos serviços.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As notas fiscais emitidas no âmbito do Estado de Minas

Gerais deverão conter, de forma discriminada, detalhada e visível, os
valores de todas as modalidades de impostos incidentes nas
mercadorias e nos serviços, de forma a deixar transparente ao
consumidor quanto paga por cada um deles.

Art. 2 - A inobservância do disposto no art. l Q sujeitará o infrator às
sanções administrativas previstas na Lei Federal n 2 8.078, de 1990, a
serem aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor
competentes, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais
aplicáveis à hipótese.

Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta
dias contados de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades
responsáveis pelo seu fiel cumprimento.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Lúcia Pacífico
Justificação: Tanto os consumidores quanto os comerciantes e

empresários clamam pela clareza na discriminação dos valores
relativos a cada imposto incidente nas mercadorias e nos serviços.
Trata-se de uma maneira de dar transparência ao efetivo valor
cobrado e o valor destinado aos impostos.
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Este projeto se encontra em consonância com a competência

concorrente atribuída aos Estados para legislar sobre matéria de
defesa do consumidor, nos termos do art. 24, V, da Constituição
Federal.

Também merece destaque o fato de esta proposição possuir
natureza jurídica de regra de defesa do consumidor, e não de regra
tributária, já que não modifica, tampouco disciplina, qualquer imposto.
Apenas obriga a esclarecer ao consumidor o valor que está
recolhendo de tributos.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois deixará
claro ao cidadão mineiro o valor que, diariamente, transfere para os
cofres públicos.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.37812006
Dá denominação de Rubens Boechat de Oliveira ao trecho da

Rodovia MG-108, que interliga os Municípios de Lajinha e Durandé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Rubens Boechat de Oliveira o trecho da

Rodovia MG - 108, que interliga os Municípios de Lajinha e Durandé.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Maria Olívia
Justificação: Rubens Boechat de Oliveira nasceu em 24/2/23, em

São José do Calçado, no Espírito Santo. Formado em Medicina,
especializou-se em pediatria e medicina sanitária.

Em 1950, a convite de seu tio Adalmário José dos Santos, também
médico, foi para Lajinha trabalhar no posto de saúde estadual. Deu
prosseguimento à construção do Hospital Belizário Miranda até sua
inauguração, onde trabalhou até o fim de sua vida.

Foi Secretário de Saúde e Prefeito eleito por quatro mandatos.
Nada mais justo que prestar tal homenagem ao ilustre Dr. Rubens

Boechat de Oliveira pelo seu trabalho e dedicação ao povo de Lajinha
e região.

O projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual conto com a
anuência de meus nobres pares a este projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.379/2006
Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Raul

Soares, com sede no Município de Raul Soares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Sebastião

de Raul Soares, com sede no Município de Raul Soares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 15/6/52, tem por finalidade a prestação gratuita de socorros
hospitalares aos doentes reconhecidamente pobres, que os
reclamarem, sem qualquer distinção de nacionalidade, raça, religião,
opinião política ou qualquer outra condição. Desenvolve ainda
atividades educacionais na área da saúde, promovendo seminários,
estudos e treinamentos.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei n
12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.38012006
Dispõe sobre isenção do pagamento de energia elétrica para

consumo de até 100 kWh/mês (cem quilowatts-hora por mês).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento do

consumo de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse
serviço no caso de ser o consumidor beneficiário de qualquer dos
programas sociais do governo federal relacionados no inciso II do art.
2 9 desta lei.

§ 1 - Os imóveis dos beneficiários desta lei devem ser utilizados
exclusivamente para fins residenciais, nas áreas urbana e rural, e seu

rÂl
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consumo de energia mensal não deve ultrapassar l0OkWh (cem
quilowatts-hora).

§ 2 - Ficam excluídas do benefício as unidades consumidoras que:
- apresentarem sazonalidade de consumo;

li - não estiverem ocupadas;
III - não se caracterizarem como residência permanente, tais como

as sem consumo e as de veranistas.
Art. 2 - Para beneficiar-se desta lei, o consumidor deverá atender,

cumulativamente, às seguintes condições:
a) classe residencial:

- ser da subclasse residencial baixa renda com atendimento
monofásico, conforme a Lei Federal n 2 10.438, de 26 de abril de 2002,
regulamentada pelas Resoluções da Aneel ns 246, de 30 de abril de
2002, e 485, de 29 de agosto de 2002;

II - estar o titular da unidade consumidora cadastrado em algum dos
programas sociais do governo federal, tais como Bolsa-Família, Bolsa-
Escola, Bolsa-Alimentação e Vale-Gás;

III - ter consumo de até 1O0kWh/mês (cem quilowatts-hora por mês);
IV - não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome;
b) classe rural:

- ser monofásico ou bifásico com disjuntor de até 50A (cinqüenta
ampères);

II - ter consumo mensal de até lOOkWh/mês (cem quilowatts-hora
por mês);

III - não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome.
Art. 3 - O ressarcimento às concessionárias, autorizadas e

permissionárias de energia elétrica situadas no Estado,
correspondente ao benefício referido no art. 1, será efetuado
mediante dotação consignada no Orçamento do Estado.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Rogério Correia - Padre João.
Justificação: Minas Gerais é o Estado brasileiro que cobra as

maiores taxas de ICMS sobre a energia elétrica residencial. Esse fato
faz com que o quilowatt cobrado das residências seja até seis vezes
mais caro do que o cobrado das empresas. Os lares mineiros
(urbanos e rurais) consomem apenas 21,74% da energia, mas são
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responsáveis por 41,19% da receita da Cemig. Temos ainda uma
penalização dos mais pobres com a cobrança da taxa mínima, ou
seja, o consumidor é obrigado a pagar pela energia mesmo que não a
tenha consumido. Outro agravante é o fato de, nos últimos 10 anos
(de janeiro de 1996 até setembro de 2005), para uma inflação de
168%, medida pelo IGP-M, termos tido um reajuste de 450% nas
contas residenciais de energia.

Este projeto terá um alcance social extraordinário. Ele beneficia os
que de fato precisam - a parcela mais pobre da população, que muitas
vezes tem que escolher entre pagar a conta de luz e comprar comida.
Esta matéria complementa de forma substancial a renda das famílias
e promove a inclusão social por meio do compartilhamento mais justo
dos benefícios desta grande riqueza, pertencente a todos os mineiros,
que é a energia elétrica da Cemig.

Por fim, vale lembrar que a criação de lei estadual para isentar
consumidores não entra em conflito com a legislação federal para o
setor de energia, visto que lei com o mesmo teor foi adotada no
Estado do Paraná em setembro de 2003.

- 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 RESOLUÇÃO N 2 3.381/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 3212006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n9 32/2006 à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72

da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N Q 3.382/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 023/2005, nos termos

do art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

- -
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Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação ri 9 023/2005 à Empresa ABC Indústria e Comércio S.A. -
ABC INICO. -, após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 72 da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
N 9 6.64912006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Renê Custódio Cotrim pelo
trabalho desenvolvido na chefia da 9 Coordenadoria Regional do
DER-MG. (- A Comissão de Transporte.)

N 2 6.650/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Maria da Fé pelo transcurso de seu 942 aniversário de emancipação.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 9 6.651/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Cidades com vistas a que seja
prestado apoio financeiro e técnico para que os serviços municipais de
água e esgoto desenvolvam projetos de captação e tratamento de
esgotos em Municípios de pequeno ou médio porte. (- A Comissão de
Saúde.)

N 9 6.65212006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitados ao Secretário de Meio Ambiente esclarecimentos com
relação a divergência verificada entre pareceres da Feam relativos ao
licenciamento ambiental de lavra de sienito e granito na Serra da
Pedra Branca, de responsabilidade do Sr. Clever Port írio Garcia.

N 2 6.653/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Meio Ambiente informações sobre os
procedimentos adotados pelo Estado para a concessão de
licenciamento ambiental corretivo.

N 2 6.654/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Meio Ambiente informações relativas à
transformação da Estação Ecológica da Serra do Papagaio em parque
estadual.
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N 2 6.655/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja

solicitada ao Comandante da 29 Companhia de Meio Ambiente e
Trânsito da Polícia Militar do Meio Ambiente de Poços de Caldas
cópia do relatório de vistoria executada por essa Companhia nos
empreendimentos minerários localizados no entorno da Serra da
Pedra Branca, entre os Municípios de Caldas e Santa Rita de Caldas.

N 9 6.65612006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER com vistas à obtenção de
informações sobre a duplicação da BR-381. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N 6.657/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
realização de vistoria técnica nos empreendimentos minerários
situados no entorno da Serra da Pedra Branca, entre os Municípios de
Caldas e Santa Rita de Caldas.

N 6.658/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
elaboração de estudo sobre o impacto das atividades antrópicas sobre
a biota e os meios físico e sociocultural da Serra da Pedra Branca,
entre os Municípios de Caldas e Santa Rita de Caldas, em caráter de
urgência.

N 2 6.659/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que
sejam analisados os procedimentos adotados pelo Estado para
concessão de licenciamento ambiental corretivo.

N 9 6.66012006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
reavaliação da composição das tabelas remuneratórias dos
Defensores Públicos e dos Procuradores do Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Agostinho Patrús e outros, Fábio
Avelar e outros, BiIac Pinto e outros, George Hilton, Dilzon Meio e
Rogério Correia.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Fiscalização Financeira, de Turismo e
de Transporte, da Deputada Maria Olivia e dos Deputados Carlos

SI
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Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores, público das galerias, há algum tempo os cidadãos de
Corinto lutam para ter acesso a cursos superiores de graduação no
Município. E, há muitos anos, o Município de Corinto respalda as
ações da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.

Atualmente, funciona em Corinto um núcleo da Unimontes, cuja
instalação se deu em 1999. Os cursos oferecidos, em módulos, são
Normal Superior e Educação Infantil, que possibilita habilitações em
magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e em magistério
da educação infantil. Esse núcleo ainda oferece cursos de Educação
Física e Pedagogia, também em módulos.

As turmas têm crescido consideravelmente e a demanda de alunos
só tende a aumentar. Os cursos possibilitam a melhoria do ensino
básico por meio da qualificação de professores, o que é
extremamente importante ao desenvolvimento de uma educação de
qualidade para as nossas crianças e os nossos adolescentes.
Portanto, é de grande importância e relevância o papel
desempenhado pela Unimontes não só em Corinto, mas também nos
Municípios das regiões do centro, do Norte e do Vale do
Jequitinhonha, possibilitando a chegada do ensino superior a todos os
habitantes dessas regiões.

Por tudo isso muito se tem discutido a possibilidade de
implementação de um "campus" avançado no Município de Corinto.
Segundo informações, a Unimontes já recebeu, inclusive em setembro
de 2002, doação de terreno de mais de 146.000m 2 para a construção
do "campus". O desafio da implementação de um "campus" avançado
nesta região deve ter a participação de todos os setores envolvidos,
lideranças comunitárias, empresariais e políticas, a fim de que seja
feita da melhor forma possível. Além disso, são notáveis as inúmeras
vantagens que esse "campus" trará não só a Corinto, mas também a
todos os Municípios da região.

Mas, infelizmente, toda luta para melhoria encontra obstáculos e
contratempos. Tive a informação de que a Unimontes havia afirmado
que eu, Deputado Célio Moreira, estava sendo um obstáculo ou um
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impedimento para a instalação do "campus" avançado em Corinto e
que estava dificultando a solução e o atendimento de demandas
vinculadas à população da cidade. Ora, tal afirmação, obviamente,
não passa de boatos maldosos, vindo de pessoas que preferem
destruir em vez de somar, que não levam nem oferecem nada a
Corinto.

Como poderia eu ser uni obstáculo se, tão logo tomei conhecimento
dos anseios da população da minha querida cidade de Corinto e dos
Municípios vizinhos, apresentei requerimentos nesta Casa solicitando
informações à Unimontes sobre a possibilidade de se levar um
"campus" avançado para essa região? Apresentei, inclusive, na
Comissão de Educação, requerimento solicitando audiência pública
para discutir o assunto com representantes da Unimontes, do Instituto
Superior de Educação, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, da Prefeitura de Corinto, da Coordenadoria do Núcleo
Normal Superior de Corinto; com o Juvenal, Presidente da Câmara,
com o Vereador Raimundão, o Vereador Manuelzinho, o Vereador
Faustinho e demais representantes da região.

Em minhas mãos, está a prova de que tudo isso "não passa de
boato maldoso, fruto de maledicência, sempre repugnante e
condenável", conforme palavras do Reitor da Unimontes, que me
enviou esta correspondência, desmentindo qualquer afirmação
maldosa que tenha sido feita à minha pessoa.

Gostaria de ler uni trecho dessa carta: "Em nenhum momento, em
nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, afirmamos a quem quer
que seja que V. Exa., Deputado Célio Moreira, valoroso parceiro da
nossa universidade, tenha sido obstáculo ou impedimento para
qualquer iniciativa destinada à solução e ao atendimento de
demandas vinculadas à população de Corinto, onde, para nossa honra
e orgulho, fomos distinguidos com o título de cidadania honorária. O
que tiver sido ou for afirmado em sentido contrário não passa de boato
maldoso, fruto de maledicência, sempre repugnante e condenável. V.
Exa., caríssimo amigo Deputado Célio Moreira, foi e continuará sendo
merecedor do nosso respeito, da nossa amizade e da nossa profunda
admiração. Este Reitor e a Unimontes não poderão prescindir jamais
do seu apoio e da sua valiosa e indispensável solidariedade."

Portanto, caros amigos, venho a esta tribuna apenas para esclarecer

rÀ- -
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esses fatos e reafirmar a minha postura séria perante todos os
cidadãos e a população de Corinto. Por isso faço questão de reafirmar
o meu compromisso não só para a melhoria da região de Corinto, mas
para o desenvolvimento e a garantia de direitos fundamentais a todos
os cidadãos mineiros.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, na semana passada alguns
representantes de Corinto estiveram aqui e se reuniram com um
Deputado desta Casa, que disse ao ex-Prefeito daquele Município que
este Deputado estava sendo obstáculo para a implantação do
"campus" da Unimontes ali. Em junho, houve esse boato. Como foi
lido, em março apresentei requerimento solicitando a realização de
audiência pública em Corinto, para esclarecimentos e para ouvir da
Unimontes e do governo de Minas sobre possibilidades. Pessoas que
não querem o bem desse Município, quando vêem alguém lutando por
ele, levando-lhe benefícios, recursos, ficam como aves agoureiras,
agourando o trabalho. Quero deixar registrado nos anais desta Casa,
como já disse, que algumas pessoas não somam nada, não levam a
nada, são perdedoras, não têm senso do ridículo e tentam fazer da
comunidade de Corinto uma massa de manobra, ou seja, tentam levar
as pessoas para um lado e para outro. Mas a verdade foi apresentada
pelo Reitor da Unimontes, que disse sobre a nossa parceria, o nosso
empenho em tentar implantar o "campus" dessa universidade para
Corinto. Essas pessoas afirmaram que estiveram com o Reitor. Isso é
mentira.

O Vereador Manuelzinho, pessoa simples e humilde, que muito
admiro, esteve aqui e me relatou esse fato. Trata-se de homem de
conduta ilibada, excelente edil do Município.

Portanto, pessoas de má índole, de mau caráter, levaram essa
mentira à cidade de Corinto. Todavia, como diz o ditado popular,
"mentira tem perna curta". Apresentei a verdade aos alunos e aos
professores da Unimontes, aos Vereadores e às lideranças
comunitárias e empresariais da cidade. Mostrei a carta do Reitor, em
que ele fala do nosso trabalho, do nosso empenho em levar o
"campus" para Corinto.

Levaram até lá um Deputado para falar mentiras às pessoas. Na
verdade, não sei se ele sabe onde fica Corinto. No entanto,a
população do Município sabe que essa pessoa está tentando entrar lá

La
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com mentiras. Imaginem o que será da cidade! O que essa pessoa
fará pela cidade se está levando mentiras, desordem, praticando atos
que não nos levam a lugar algum?

Está em minhas mãos a carta do gabinete do Reitor, segundo a qual
o que se semeou em Corinto não passa de boatos maldosos, de
mentiras. De acordo com esse boato, eu seria um obstáculo à
implantação do "campus" da Unimontes na cidade.

Ficam registradas, nos anais desta casa, as minhas palavras, que
resgatam a verdade do fato. Não admitirei que alguém use o meu
nome para fazer um inferno na cidade. Sou cidadão de Corinto, onde
tenho residência. Amo essa cidade. Lutarei para que Corinto receba
deste parlamentar e do governo condições para melhorar a qualidade
de vida do seu povo sofrido, que há muito tempo vem sendo
enganado por alguns. Na época das eleições, eles aparecem para
fazer promessas, mas sabemos que não as realizarão.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, fica registrada a
nossa indignação. Como disse, mentira tem perna curta. Deixo aqui as
provas, os fatos.

Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Célio Moreira, o
discurso está sendo feito para mim. Diante disso, pretendo esclarecer
alguns fatos. Não me envolvi nesse tipo de fofoca, pois não faço
política desse jeito.

Realmente estive em Corinto, onde, com alguns companheiros do
PMDB, me reuni com a população. Fizeram a solicitação, e procurei V.
Exa. em seu gabinete. Contudo, infelizmente, não pudemos
conversar. Não faço esse tipo de política, tampouco fui lá fazer
promessas. Disse claramente às pessoas que lá me receberam: se é
para atrapalhar ou trazer dificuldades, estarei fora, pois não faço
política para dividir, mas para somar.

O Deputado Toninho Andrade tentou falar com V. Exa., para que
não houvesse dúvida acerca da necessidade do "campus" de Corinto.
V. Exa. sabe disso. Eu afirmei que temos de trabalhar juntos. Não fui
lá fazer fofocas, dizer que alguém está atrapalhando.

Sou parlamentar há 16 anos. Desafio qualquer Deputado que aqui
esteve durante esse período a me dizer que rue ouviu falar de
colegas. Pelo contrário, dos Deputados desta Casa, talvez eu seja o
mais corporativista. Sempre defendi os parlamentares. Não admito

WIL



410
de mim, como, às vezes,
com pessoas que ajudei,
criticaram Deputados. Não

que alguém fale mal de Deputados perto
acontece nesta Casa. Aliás, já briguei
inclusive da área da educação, porque
aceito isso.

Então, V. Exa. ficou ciente desse boato, do qual também tomei
conhecimento. Todavia, não partiu de mim.

Minha conversa lá foi muito clara e objetiva. Não citei o nome de V.
Exa., pelo contrário, procurei-o para trabalharmos juntos. Procurei
ainda o Doutor Viana, Deputado majoritário. Não vou negar que
estava à procura de votos, porque o PMDB me apoiará lá. Mas não é
dessa forma que os conseguirei, pois não consigo voto com mentiras.
Nunca trabalhei desse jeito. Não preciso fazer política dessa forma.

O que mais me irrita são as promessas falsas e as mentiras.
Deputado Célio Moreira, quero deixar claro que isso não partiu da
minha pessoa, para que não haja nenhum estremecimento no nosso
relacionamento aqui, na nossa Casa.

Espero que seja possível V. Exa. conversar com as pessoas do
PMDB. Faço um desafio a quem quer que tenha ouvido o nome de V.
Exa. citado por mim, em qualquer momento. Falaram que havia duas
correntes, ou melhor o Reitor foi quem falou.Perguntei a ele: "Mas
com qual objetivo?" E se era para não funcionar. Respondeu que era
para funcionar. Então, disse que não estava entendendo.

Se há duas correntes, uma que quer fazer funcionar, e nós, que
também queremos que funcione, por que não podemos trabalhar
juntos para que a Unimontes seja uma realidade na região de Corinto?

Quero dizer que, quando comento algo, gosto sempre de citar o
nome das pessoas. Não participei disso. Voltarei e farei política lá,
mas não tentarei ocupar o espaço de qualquer companheiro
Deputado, porque esse não é o meu feitio. V. Exa. tem o seu espaço,
o Viana tem o dele e eu tentarei também ter um espaço com o PMDB,
que me chamou.

Não vou entrar nessa discussão. Não quero entrar. Estou lá para
ajudar. Se V. Exa. precisar do meu apoio, até para esclarecer essa
situação, estou pronto para isso. Mas, se a minha presença lá for
motivo para atrapalhar a ida da Unimontes para a região, estou fora,
porque quero que a universidade realmente permaneça lá e faça um
grande trabalho para aquela população, que precisa disso.
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Reclamaram dizendo que Corinto tem um grande defeito: ter

muitas pessoas para atrapalhar e poucas para ajudar. Pois eu quero
ajudar. Esclareço esses fatos para não ficar nenhuma dúvida sobre a
minha participação em todo esse processo, o que talvez não tenha
sido dito. Nesse momento de política, as fofocas são muitos grandes.

Não estou disputando eleição ou espaço de ninguém. V. Exa. não
terá 100% dos votos lá. Então, há espaço para todo mundo. Volto a
repetir que não farei política agredindo ou falando de companheiros.
Desafio todos os Deputados que passaram pela Casa nos últimos 16
anos a dizer se alguém já me ouviu fazer alguma afirmação que
demonstre que eu tenha agido dessa forma. Muito obrigado.

Deputado Célio Moreira - Finalizando, agradeço o aparte do
Deputado Antônio Júlio. Fiz questão de não citar o nome de V. Exa.
no meu pronunciamento. Tive uma reunião na Câmara em que
estranhei quando disseram que V. Exa. teria dito que o Reitor... Por
isso solicitei esse documento da Reitoria, o qual me foi enviado pelo
Magnífico Prof. Paulo.

Gostaria de informar a V. Exa. que a notícia que circula na cidade é
que V. Exa. disse. Não entrarei nesse mérito. Estou apenas falando
que estou fazendo a minha parte. V. Exa. já foi Presidente desta
Casa. Não sou dono de cidade ou de voto, e nunca condicionei meu
trabalho a voto. Posteriormente a cidade terá oportunidade para fazer
essa avaliação, sobre quem trabalhou ou não.

V. Exa. estava na companhia do homem mais mentiroso da região
central de Minas Gerais. Ele mente para ele mesmo e está levando V.
Exa. para o buraco. Em momento nenhum, no meu pronunciamento,
registrei que foi V. Exa. quem abordou a questão. Deram-me a
informação, e cabe a este parlamentar esclarecer os fatos, tanto para
os Deputados quanto para a cidade de Corinto os fatos.

Tenho grande respeito por V. Exa., mas gostaria de dizer que
"conselho e água são dados quando nos pedem". Portanto, espero
que V. Exa. examine melhor as pessoas que o estão assessorando
naquele Município.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

'-4



412
Sras. Deputadas, público que nos acompanha pelas galerias e pela
TV Assembléia, saudações ecológicas. Ontem comemoramos o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Como Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, trago uma reflexão e alguns dados dos
trabalhos realizados por esta Comissão.

O místico alemão Eckhart escreveu que, se a alma humana pudesse
conhecer Deus sem o mundo, sem a criação maravilhosa, sem a
natureza, o mundo jamais teria sido criado. Se a alma humana
pudesse conhecer Deus sem a criação, não haveria criação. Uma
frase profunda que nos faz refletir e mostra a importância da criação,
pois, se o mundo foi criado, há um objetivo.

No livro bíblico, consta que podemos conhecer Deus ou aproximar-
nos do conhecimento de Deus por analogia, observando a criação, a
beleza da natureza, a força, o poder, os fenômenos naturais. Dessa
forma, conhecemos o Criador ou a Criadora, se assim preferirem,
considerando a questão de gênero. A própria igreja cristã tem
considerado essa questão. O livro bíblico afirma que, se ficamos
extasiados pela beleza das flores, das montanhas, das cascatas,
devemos ter consciência de que mais belo é o Criador da beleza,
aquele que a criou. Se admiramos todas essas coisas, que nos trazem
êxtase e contemplação, como a força, o poder dos trovões, das
tormentas, saibamos que mais fone e poderoso é o Senhor, que criou
tudo isso. Portanto, por analogia, podemos conhecer Deus por meio
da criação.

Essa maravilhosa criação precisa ser conhecida, respeitada e
preservada para as gerações presentes e futuras. Daí, a nossa
preocupação com o meio ambiente. Está sendo comemorado em todo
o Estado e no Brasil não só o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a
Semana do Meio Ambiente. Recebemos mais de 30 convites para
participar de algumas aberturas e solenidades.

Esperamos que haja não só o dia, a semana, o mês do meio
ambiente, mas o ano inteiro, cada dia, cada momento, cada segundo.
O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que nos
sustenta representa cada instante, assim como as belezas naturais
que contemplamos e que nos trazem prazer. Cada um presente nesta
natureza representa cada instante. Que o meio ambiente não seja
contemplado, respeitado e preservado apenas nesse dia, mas cada
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dia, cada momento, e é essa a intenção da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Tenho a alegria de dizer que há uma consciência crescente da
população demonstrada por meio de novas atitudes, apesar da parte
negativa e degradante, como a poluição, a destruição, os lixões, as
queimadas, a contaminação de nascentes e a destruição de matas e
de florestas.

Se considerarmos isso, ficaremos desanimados, mas queremos
mostrar uma realidade já existente, que é o crescimento da
consciência ambiental e uma nova relação com o meio ambiente. Isso
é importante e está ocorrendo com as crianças pequenas na escola,
na própria família ou na comunidade, e com as grandes empresas,
que têm responsabilidade social e ambiental e estão preocupadas
com a preservação dos recursos naturais, esse bem maravilhoso
concedido pelo Criador. Portanto, essa consciência está existindo,
está crescendo e depende do senhor, da senhora, de nós, do poder
público. E claro que a questão ambiental passa pelo indivíduo, pelas
pessoas da roça e da cidade, pelos bairros, pelas regiões, pelas
empresas - há muitos empreendimentos degradadores - e pelo
chamado poder público municipal, estadual e federal. Enfim, passa
por todas as nações. As causas que levam à destruição da natureza e
às suas conseqüências envolvem todos nós. As soluções também são
da nossa responsabilidade. Isso está crescendo.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, temos visto isso ocorrer. A nossa posição é proativa. No
início, ao assumirmos a Presidência, em abril do ano passado,
ficamos preocupados, porque há muitas denúncias sobre degradação
ambiental, destruição, rompimento de barragens, empresas que jogam
efluentes químicos nos ribeirões e riachos, destruição de matas, etc.
Se ficássemos somente presos a esses aspectos lamentáveis, seria
terrível, mas adotamos um caráter proativo, mostrando as belezas
criadas por Deus. Dentre elas, o homem e a mulher, ou seja, o ser
humano, que tem vontade, liberdade e inteligência. Lamentavelmente,
alguns fazem mau uso desses dons e inventam a feiúra, a destruição
e a degradação. Mas Deus criou a beleza! E é ela que queremos
mostrar, sem esquecer as feiúras, a destruição. E nossa obrigação,
como Deputados, representantes da sociedade, averiguar os fatos,
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fiscalizar e fazer leis que contribuam para o bom uso dos recursos
naturais e para o respeito às leis ambientais. Queremos também
divulgar o que tem sido feito de bom e de bonito.

Somente neste ano, foram realizadas quase 20 reuniões ordinárias e
11 extraordinárias, sendo várias no interior, onde vemos as situações
de perto e ouvimos as comunidades preocupadas com o meio
ambiente. Além disso, vários projetos foram analisados - toda
proposição que tem o mérito relacionado ao meio ambiente passa por
nossa Comissão. Foram realizados ainda vários seminários, como no
final do ano passado. Discutimos a questão do lixo, da cidadania, da
transposição e da revitalização do Rio São Francisco, das águas, da
Política Nacional de Resíduos Sólidos. A questão do lixo é terrível!
Não queremos lixões nunca mais. Os aterros sanitários ainda existirão
por um tempo, mas precisamos diminuir a produção do lixo,
reutilizando os materiais, reciclando e fazendo coleta seletiva e
compostagem orgânica. Dessa forma, o resultado será o tão esperado
e necessário desenvolvimento sustentável com qualidade de vida.
Também realizamos debates sobre o cerrado mineiro, o Plano
Nacional de Recursos Hídricos, assinado pelo Presidente Lula e pela
Ministra Marina Silva no mês de março último. Como está sendo a
política de preservação da quantidade e da qualidade das águas no
País, que recebeu inclusive menção honrosa da ONU pelo trabalho
que vem sendo realizado?

Na Comissão, temos apresentado experiências bonitas, como, em
maio, o projeto Maria de Barro, mostrando como recuperar voçorocas,
tratar o solo e fazer uso correto dele, garantindo o caminho da água.
Resolver a questão da água é garantir o seu caminho tratando bem o
solo. Houve também uma outra, sobre reserva de patrimônio natural
em Uberaba, no Vale Encantado. Aliás, isso foi trazido para a
Assembléia.

O Consórcio dos 10 Municípios do Ribeirão da Mata está realizando
um trabalho integrado para a preservação da sub-bacia, a Bacia do
Ribeirão da Mata - sub-bacia do Rio das Velhas, que, por sua vez, é
sub-bacia do Rio São Francisco. A infra-estrutura da Assembléia, as
audiências e as consultorias na área de meio ambiente e recursos
naturais têm sido colocadas a serviço da população. Aliás, estamos
ajudando a solucionar sérios problemas, como o da Serra da
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Canastra, a exploração de pedras ornamentais que embelezam a
realidade e de pedras como o quartzito, que gera renda e emprego.
Há necessidade de diálogo, de recomposição e de nova delimitação
do Parque Nacional. Contribuímos com a realização de uma audiência
pública, em que se formou um grupo de trabalho. Hoje se realizou
uma reunião no Ibama, com a participação de empreendedores da
Região da Serra da Canastra. Deverá ser assinado um Termo de
Ajuste de Conduta - TAC - para que o trabalho seja retomado,
especialmente com respeito à natureza e à suste ntabilidade garantida.
Podemos citar como exemplo a Mata Escura, onde foi criada uma
reserva biológica, e a Serra do Papagaio, no Sul de Minas, onde
realizamos uma audiência na semana passada.

Temos promovido o anuncio do belo e das boas experiências e os
questionamentos à degradação ambiental, promovendo uma
interlocução entre a sociedade e os ambientalistas. Nesta Semana do
Meio Ambiente, desejo homenagear todos os ambientalistas, as
ONGs e os voluntários que têm dado a sua vida, o seu conhecimento
e até o seu sangue para conseguirmos um desenvolvimento
sustentável. Realizamos comissões especiais, como a do Protocolo de
Quioto. Hoje, pela manhã, estivemos na UFMG para participar de uma
das reuniões sobre o Protocolo de Quioto, descobrindo modos de
Minas Gerais aproveitar o máximo dos créditos de carbono,
proporcionando um desenvolvimento limpo e sustentável no Estado.

Há várias experiências. Podemos citar leis que passaram por aqui,
como a que cria a estação ecológica, a do Fundo Hídrico, que possui
verbas e financiamento para ações do meio ambiente, a que
reestruturou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a de educação ambiental no currículo
escolar e a Lei n9 15.399, que dispõe sobre a apresentação de
Relatório de Risco Ambiental. Propusemos essa lei para evitar
catástrofes, como a de Macacos, de Cataguases ou de Mirai, que
resultou no rompimento de barragens, trazendo conseqüências
danosas para o meio ambiente. E ainda houve outras.

Nos dias 8 e 9 de junho - quinta e sexta-feira -, coroando a Semana
do Meio Ambiente, realizaremos na Assembléia o fórum técnico
"Educação Ambiental". Temos consciência de que a melhor
homenagem que poderemos prestar nesta semana ao ambiente será
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exatamente elaborar uma política de educação ambiental para o
Estado. Todos estão convidados; aliás, poderão acompanhar o fórum
pela TV Assembléia ou vir para contribuir e participar.

Nestes 20 segundos finais, manifesto a minha visão pró-ativa de que
o meio ambiente precisa de pessoas atuantes e com consciência de
preservação, conservação e respeito. Agradeço ao Criador e à
Criadora dessa beleza, pedindo-lhes perdão por tantas feiúras que
ainda são realizadas. E preciso juntar as nossas energias para
solucionar o problema.

Termino fazendo uma homenagem, em nome dos primeiros
moradores do planeta Terra, os índios. O Cacique Seattle, no início da
colonização americana, quando os ingleses destruíam a natureza para
construir suas cidades, fez o alerta de que tudo o que estavam
fazendo de mal, de destruição na Terra, estavam fazendo aos filhos
da Terra, para aquela e para as próximas gerações.

Concluo usando esse raciocínio de uma forma proativa. Tudo o que
fizemos e estamos fazendo de bom, de positivo para resgatar a beleza
da natureza, das águas, das montanhas, das árvores, enfim, para
preservar a vida humana com qualidade, é para o bem da
humanidade, para as gerações presentes e para as futuras. Abraços
ecológicos para todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Com a palavra, o

Deputado Edson Rezende.
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, retorno a esta Tribuna para falar novamente da questão
da energia elétrica, da tarifa mais alta do País, do mais alto ICMS do
Brasil. Estamos tratando de um tema muito importante para o povo
mineiro.

Dizer que vivemos sob um sistema tributário extremamente injusto
não é nenhuma novidade; que a carga tributária brasileira é um
entrave para o nosso desenvolvimento também não é inovação. A
questão da chamada "cobrança por dentro" do ICMS é um caso sério.
E importante guardar essa expressão, pois é uma cobrança que
ninguém vê, mas está embutida na base de cálculo para a incidência
de ICMS. A cobrança por dentro do ICMS é, todavia, algo que ainda
espanta muitos, porque se trata de prática alheia à maior parte dos



417

cidadãos, que, como consumidores finais, pagam esse imposto.
A cobrança por dentro do imposto é, na verdade, uma esperteza

criada pelo governo militar para aumentar o valor do imposto
arrecadado sem que apareça nominalmente o valor da alíquota
incidente sobre a operação. Isso aconteceu em 1967 e permanece até
hoje. Ficou esse tempo todo encoberto porque, na conta de luz, isso
não aparece. Essa cobrança está, portanto, escondida. O Estado,
como uma 'mão de gato", coloca e retira do consumidor mineiro uma
parcela importante dos seus recursos, a qual não é percebida.

Pretende-se, dessa forma, que o valor do imposto integre a base de
cálculo do tributo. Numa conta de luz, há, por exemplo, a expressão
"base de cálculo" e, ao lado, ICMS. Há o valor da base de cálculo e o
ICMS de 30%. Observem, por exemplo, que uma conta de luz no valor
de R$1 00,00 tem sobre si uma alíquota de 30% São 30% sobre 100,
o que todos sabemos que são 30. Logo, o valor total a ser pago seria
R$ -130,00. E o óbvio, não é mesmo?

No entanto, a cobrança por dentro faz com que o cálculo resulte em
R$142,85, ao invés de R$130,00, ou seja, R$12,85 a mais numa
conta de R$100,00, são representando um acréscimo de 12,82% de
imposto, além dos 30%. E uma verdadeira mágica! Repetimos: pela lei
da matemática, 30% de 100 são R$30,00. Mas, no cálculo do ICMS,
esses 30% em uma conta de energia elétrica viram 42,85%. Isso
porque o valor do tributo é adicionado à base de cálculo para que seja
calculado o valor a ser pago de ICMS. Essa sistemática é,
evidentemente, uma afronta à Constituição e ao Estado de Direito.

Data do constitucionalismo moderno e da emergência do Estado
liberal a criação de garantias para o cidadão contra eventuais
excessos do Estado, muito especialmente contra as cobranças de
tributos estabelecidas a bel-prazer do governante. Em nosso Estado
Democrático de Direito, as possibilidades de cobrança de tributos são
expressamente designadas na Constituição da República. Cada
imposto deve ser cobrado por uma entidade federativa certa, deve ter
uma base de cálculo determinada e um fato gerador específico.

A base de cálculo de um imposto é o dado mensurável, retirado de
seu fundamento de imposição, que permite a aplicação de uma
alíquota apta a estabelecer uma quantia com a qual, presume-se, o
cidadão deverá arcar para possibilitar a geração de bens coletivos.
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Portanto, a base de cálculo deve guardar uma relação direta com o
argumento que justifica a imposição tributária. Assim é que, no IPTU,
a base de cálculo é o valor do imóvel; no ITBI, o valor do negócio
realizado; no IPI, o valor do produto industrializado, e assim por
diante. No ICMS, é óbvio, a base de cálculo deve ser o valor da
operação tributada. O acréscimo do valor do próprio tributo na base de
cálculo gera profunda distorção, em prejuízo do contribuinte, no valor
final a ser pago na operação.

Vejam bem, não estamos nos referindo ao fato de que o consumidor
paga, no final, o valor da operação mais o valor do imposto. Isso é
claro. Estamos dizendo que, se comprar um produto de R$ -10,00, que
tem uma alíquota de 17%, o consumidor não pagará R$11,70, mas
R$12.48. Esse é o acréscimo da conta por dentro, que se faz
acrescentando um tributo dentro de outro tributo; portanto, há uma
bitributação.

Como a mensuração do imposto, coerente com a capacidade
econômica do contribuinte, é definida pela operação, a incorporação
do imposto na base de cálculo fere o princípio da capacidade
econômica do contribuinte.

Notem também que, por uma imposição lógica, somente se pode
determinar o valor do imposto a ser pago depois de determinar o valor
da base de cálculo. Assim, é ilógico que o valor do tributo integre a
sua própria base de cálculo. Além disso, esse fenômeno constitui
bitributação e viola a regra da não-cumulatividade do imposto, como
têm atestado inúmeros julgados pelo País.

No campo da jurisprudência, aliás, temos observado uma situação
conflituosa. Parte de nossos Tribunais tem se mantido fiel aos rumos
traçados na época da ditadura militar e entende ser lícita a cobrança
por dentro. Outros, como, por exemplo, nas decisões mais recentes
do Superior Tribunal de Justiça, têm caminhado numa direção de
fortalecimento da Constituição e de respeito ao cidadão, contrários,
portanto, à cobrança por dentro.

A posição do Supremo Tribunal federal, aliás, tem sido definida por
um julgado da década de 90, que, de forma conservadora, mantém a
possibilidade de o Estado enganar o cidadão.

Esperamos, entretanto, que a atual composição de nossa Corte
Suprema possa rever essa infeliz posição, que, registre-se, nunca foi
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unânime.
Nessa Corte, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o Ministro Marco

Aurélio Mello tem-se batido, desde longa data, pela revisão da postura
de, seus pares.

E certo que estamos percorrendo um terreno politicamente delicado,
porque envolve, em um primeiro momento, perda de recursos pelo
Estado. No entanto, trata-se de resgatar a moralidade e a legalidade
nas relações entre poder público e contribuintes. Se se entender que
determinado imposto necessita de uma alíquota de 43%, como a luz
paga pelo consumidor mineiro, que se coloque na lei uma alíquota de
43%. O que não se pode fazer é determinar 30% de alíquota na lei e,
na prática, cobrar 43%. Isso é enganar o povo.

Para que não haja dúvida sobre isso, explicamos novamente. O
correto, o normal e o lógico seria o seguinte: aplicar 30% sobre
R$100,00, obter R$30,00 e totalizar R$130,00. Mas, na verdade, ao
serem aplicados 30% sobre a conta, se pagarão R$42,85, ou seja,
42,85%.

Essa é uma operação resultante de um cálculo chamado 'por
dentro", que, na verdade, esconde um tributo sobre o qual incide a
base de cálculo. Assim, ao ser cobrado o outro tributo, se estará
cobrando duas vezes.

O fato é que não podemos ficar parados. Ninguém pode obrigar a
nós, mineiros, a violar a nossa Constituição. Podemos e devemos, em
nosso Estado, restaurar a dignidade de nossas instituições e instaurar
um novo tipo de relação com nosso povo, transparente, clara,
decente.

Na verdade, as grandes distribuidoras de energia no País passaram
a ser grandes arrecadadoras de tributos. Dessa forma, estão se
desviando do foco principal: a distribuição de energia e um serviço de
qualidade para o povo mineiro.

A chamada tarifa livre é resultante de uma negociação entre as
grandes consumidoras de energia, as grandes indústrias e as Centrais
Elétricas de Minas Gerais. Ela chega a um valor tal que, quando a
comparamos com o custo da tarifa domiciliar, constatamos que esta é
duas vezes maior que aquela. Portanto, nós, consumidores
domiciliares, assim como o pequeno e médio comércio, que também
paga essa tarifa, chamada vinculada, na verdade estamos
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subsidiando a energia das grandes indústrias.

Enfim, temos também a tarifa social, aquela em que estão incluídos
os consumidores de até 80kW, conforme estabeleceu a última lei, que
é federal. Entretanto, dentre esses consumidores, existe uma parcela
de pessoas que consomem pouca energia, mas que são donos de
"flats", sítios, apartamentos fechados, não alugados. Eles estão
também pagando a tarifa social, ou seja, há uma injustiça. Se
tomarmos o quantitativo de consumidores que se beneficiam da tarifa
social, veremos que são 2.500.000. A Abrade avalia que mais ou
menos a metade deles não têm problemas sociais nem problemas
com sua remuneração e podem pagar, pois têm boa situação
financeira, a tarifa normal pelo consumo dos "flats", dos apartamentos
fechados ou dos sítios que consomem pouca energia. Cerca de
1.250.000 podem pagar e estão situados entre os que se beneficiam
da tarifa social.

Quem está pagando por isso? Todos nós. Esse é outro processo
que deve ser revisto, pois a tarifa social deve beneficiar os que mais
precisam. Nesse caso, com a lei federal, percebemos que mais de 1
milhão de consumidores não se enquadram na tarifa social.

Na semana passada, apresentamos um projeto de lei com o objetivo
de acabar com a cobrança por dentro do ICMS, a fim de acabar com
essa forma de violação da boa-fé de nosso povo, porque se trata de
um tributo escondido, que não está explícito e pagamos sem
perceber. Com a sua aprovação, estaremos consagrando a
Constituição e o direito, assegurando que a cobrança do ICMS em
Minas Gerais aconteça de forma lícita e transparente.

Assim, o valor da operação tributada e o valor do ICMS cobrado
somente se somam para efeito de registro fiscal. O valor do imposto
será, como deve ser, aquele afirmado com clareza na legislação
tributária, sem enganações ou espertezas.

Além disso, amanhã apresentaremos ao Ministério Público uma
representação contra o Estado na defesa dos interesses dos mineiros,
que estão pagando uma conta muito alta, essa conta de um insumo
que é básico, mas está se tornando algo que não é básico para o
povo mineiro

Nossa Constituição Estadual afirma que o povo mineiro tem direito a
um governo honesto e obediente à lei - art. 73. Pretendemos que tal
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preceito seja levado a sério. Uma boa maneira de começarmos é
aprovando esta proposição, que, esperamos, contará com a completa
adesão de nossos pares. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Com a palavra, o

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde, parabenizo ao Deputado

Edson Rezende por sua explanação. Realmente a conta de energia,
em Minas Gerais, é uma das mais caras do Brasil. Há três anos,
fazemos denúncias sobre as tarifas abusivas, contratos e consultorias
da Cemig. Apresentei um requerimento, que até hoje não foi aprovado
pela Mesa, pedindo explicações sobre um desses contratos.

A Cemig contratou uma empresa de limpeza para acompanhar o
processo legislativo em Brasília. Pasmem! Ora, precisamos de uma
explicação. Como uma empresa de limpeza vai fazer trabalho de
advogado em Brasília? E bom lembrar que a Cemig tem um corpo
jurídico, técnico e administrativo composto por dezenas e dezenas de
advogados, tem escritório em Brasília, Deputados e Senadores
mineiros. Então, por que contratar uma empresa de limpeza para
acompanhar o processo legislativo? Até hoje não obtivemos resposta.
Ninguém nos respondeu. Ninguém da Oposição levantou um "a".
Ninguém se defendeu.

No dia 31 de maio, o jornal "Estadão" publicou que a energia elétrica
é 42% mais cara em Minas do que em São Paulo. No jornal "O
Tempo", no da 12 de junho, noticiou-se que a tarifa cobrada pela
Cemig é a segunda mais cara do País. Durante o governo Aécio, a
tarifa de energia subiu mais de 100%. De 2003 a 2005, a inflação
medida pelo INPC foi de 21%, e a tarifa de energia elétrica subiu mais
de 100%. Nos últimos 10 anos, o aumento da conta de energia do
consumidor residencial foi de 454%.

Não se pode nem fazer uma relação com os índices inflacionários,
pois isso é um verdadeiro assalto ao bolso do contribuinte. O imposto
sobre a energia em Minas é um dos mais caros do Brasil. Grandes
indústrias pagam 18% de ICMS, enquanto o cidadão comum paga
30%. Um terço do valor pago pela conta de energia elétrica vai para
os cofres do Estado. As pequenas indústrias, os pequenos
comerciantes e o cidadão comum ficam prejudicados, pois beneficiam-
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se as grandes empresas. Isso é muito injusto, é uma "Lei Robin
Hood" às avessas, pois tira dos pobres para dar aos ricos. Os pobres,
os moradores residenciais, os pequenos comerciantes e as pequenas
empresas subsidiam a conta de energia elétrica das grandes
empresas.

Em Minas Gerais, o ICMS para residências é de 30%, o mais caro
do Brasil, e 18% para indústrias; No Paraná, é 27% para indústrias e
residências - apesar de alto, é justo com os dois lados -; em Santa
Catarina, é 25% para residências e indústrias; em Goiás, é 25% para
residências e indústrias; no Rio de Janeiro é 18% para residências, e
30% para indústrias, o contrário do que é cobrado em Minas Gerais.

Apresentamos um projeto, que está tramitando nesta Casa, para
diminuir o valor do ICMS de 30% para 25% para residências.
Infelizmente, quando é para beneficiar o povo, as comissões dizem
que diminuir imposto é ilegal, afronta a Constituição e, por isso, houve
um parecer contrário. Mas há projetos na pauta para dar remissão de
impostos para grandes indústrias, que são considerados legais e
constitucionais. No entanto, esse projeto, de alcance social, que reduz
o ICMS da energia elétrica das residências de 30% para 25%, é ilegal.
Outro projeto muito importante, dos Deputados Rogério Correia e
Padre João, estabelece a gratuidade do valor da energia para aquelas
pessoas já contempladas pelos programas do governo federal. Um
milhão de famílias são contempladas pelo Bolsa-Família em todo o
Estado.

Parabenizo o Sindieletro pela cartilha que fez, em que cobra justiça
na conta de energia. No jornal do Sindieletro, há uma matéria com D.
Luciano Mendes, ex-Presidente da CNBB, que pede uma revisão
humanitária da conta de luz e a redução do valor da energia em Minas
Gerais. A pergunta sobre o que tem ouvido da comunidade, sobre a
conta de energia elétrica, D. Luciano Mendes responde: "Temos
encontrado muito sofrimento. As contas são muito elevadas, e não se
trata mais de ter água quente para o banho, mas de poder acender
algumas luzes para enfrentar a noite, os idosos para tomar o remédio,
as mães para amamentar o filho. Muitas pessoas não têm emprego ou
a renda não dá nem para se alimentar. O desconforto é ter na conta
de luz, que passa de R$70,00, o maior problema de equilíbrio do
orçamento doméstico. Muitas pessoas pedem orientação técnica da
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Cemig para reduzir o consumo sem perder o direito à energia, e
também não são atendidas".

Aqui, D. Luciano vai mais longe e diz: "Há quatro meses, levei para o
Presidente da Cemig, Djalma Morais, em Belo Horizonte, uma caixa
com as contas que as pessoas me trazem". Várias pessoas levaram
contas de energia a D. Luciano, as quais foram entregues ao Diretor
da Cemig para mostrar que os valores anteriores são muito inferiores
aos atuais, por causa do elevado aumento.

Ele diz: 'Também propus que a empresa garantisse aos pobres com
consumo de até 100kW por mês a gratuidade da energia, como já é
feito em Curitiba, no Paraná, e fiquei na expectativa". Nesse artigo, faz
várias considerações. "Gostaria de falar diretamente com o
Governador, pedindo-lhe que reveja a tarifa de energia para essas
pessoas". Ele diz também que há grande desequilíbrio entre os preços
para uma residência e uma empresa. 'Em Minas Gerais, na área
industrial, a cobrança de ICMS é de 18% do valor da conta, enquanto
no residencial é de 30%".

Lerei rapidamente uma nota que saiu no jornal "Estadão": "O
consumidor residencial de energia elétrica atendido pela Cemig paga
42% a mais que o morador de São Paulo atendido pela Eletropaulo,
para uma mesma quantidade de energia utilizada ao longo do mês.
Em relação ao morador do Rio de Janeiro, atendido pela Light, os
mineiros desembolsam cerca de 23% a mais, considerando-se as
tarifas atuais, conforme levantamento realizado pela Agência Estado
junto às distribuidores e informações da Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel". Portanto, fica comprovado que a energia elétrica de
Minas Gerais é uma das mais caras do País.

O povo mineiro não paga mais caro apenas na energia elétrica, mas
também na conta de água da Copasa. Sempre falo que a água está a
preço de vinho. Minas Gerais tem uma das tarifas de água mais caras
do Brasil.

Estive em Campina Verde, onde realizamos um grande movimento.
Lá, eles queriam dar um contrato de concessão de água por 30 anos à
Copasa. Fomos de casa em casa, e a população mobilizou-se
pressionando os Vereadores. Quero aproveitar para parabenizar os
Vereadores de Campina Verde, que, de forma inteligente, não
votaram o projeto e ainda realizarão uma audiência pública.
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O IPVA em Minas Gerais é um dos mais caros do Brasil. Sofreu

aumento de mais de 100%. Votamos contra esse aumento, e o
Governador - nesse caso pode, há legalidade - deu um desconto
absurdo às locadoras de veículos. A taxa de licenciamento também
sofreu aumentos nesses últimos três anos que não se justificam. Eles
foram de mais de 65% em três anos. Para terem uma idéia, em 2003
o valor da taxa de licenciamento era de R$28,00 e agora, em 2006, é
de R$47,00.

Aprovamos um projeto para o parcelamento das dívidas de IPVA e
das multas de trânsito em 12 vezes, mas até hoje o governo do
Estado não o regulamentou. Aliás, já apresentamos denúncia ao
Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Obrigado, Deputado.
Parabenizo-o pelo pronunciamento. Quero apenas enriquecer os
dados para que nós e os telespectadores entendamos a situação.

Vejam bem, em 1995 o preço do quilowatt/hora de energia para a
residência era de R$87,00; 10 anos depois, passou para R$480,00. Já
o industrial, em 1995, era de R$46,00. Vamos comparar os valores do
residencial com o industrial. Naquela época o residencial era R$87,00
e o industrial, R$46,00; portanto era a metade. Em 2005, o
quilowatt/hora de energia industrial, da grande indústria, passou para
R$1126,00.

Vamos comparar: hoje, em 2005, o residencial paga R$480,00 por
quilowatt/hora e o industrial, R$126,00. Há qualquer coisa muito
errada. Trata-se de "Hood Robin", ou seja, dos pobres para os ricos, o
inverso do que fazia "Robin Hood".

O Deputado Weliton Prado - Isso é verdade. Não podemos aceitar
essa situação.

Para terminar, realmente, nos últimos 10 anos, a energia em Minas
aumentou mais de 400%. Pagamos 42% a mais do que paga o
contribuinte de São Paulo e 23% a mais do que o do Rio de Janeiro.
Deputado Miguel Martini, tão interessado em terminar a reunião, D.
Luciano está pedindo a revisão humanitária da conta de luz. Então é
importante mobilizarmos a população e, por intermédio da luta,
conseguirmos as mudanças, como a extinção da taxa de incêndio das
residências e da taxa que o Governador queria cobrar para
chamarmos a polícia, o que foi conseguido por nós.



425

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

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 Parte da reunião,
com a 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei Complementar flQ 80/2006, do
Procurador-Geral de Justiça, ao Projeto de Lei n 3.372/2006, do
Deputado Rogério Correia, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 6 de junho de 2006.
Fábio Avelar, 3-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência

informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência flQ 9, os Requerimentos ns 6.657 a
6.659/2006, da Comissão de Meio Ambiente, e 6.660/2006, da
Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 13 Reunião Ordinária, em
3015/2006, dos Requerimentos n 9s 6.622 e 6.62312006, do Deputado
Fahim Sawan; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 13
Reunião Ordinária, em 31/5/2006, do Requerimento n 9 6.617/2006, do
Deputado Paulo Piau; de Turismo - aprovação, na 12 Reunião
Ordinária, em 31/5/2006, do Requerimento n 2 6.62012006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Transporte - aprovação, na 7
Reunião Ordinária, em 6/6/2006, dos Projetos de Lei n9s 2.985/2006,
do Deputado Irani Barbosa, 2.99612006, do Deputado Sebastião
Helvécio, 3.035/2006, do Deputado José Henrique, 3.046/2006, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.053/2006, do Deputado Mauri
Torres, 3.090/2006, da Deputada Maria Olívia, e dos Requerimentos
n2s 6.542 a 6.545/2006, da Comissão de Educação, 6.585/2006, do
Deputado Dinis Pinheiro, 6.587/2006, do Deputado Doutor Viana,
6.609 e 6.610/2006, do Deputado Dimas Fabiano, e 6.615 e
6.61612006, do Deputado Leonardo Moreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado George Hilton, em que solicita seja retirado
de tramitação o Projeto de Lei n 2 2.740/2005 (Arquive-se o projeto.); e,
nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Agostinho Patrús e outros, em que
solicitam seja convocada reunião especial para homenagear a
Fundação Torino, Fábio Avelar e outros, em que solicitam seja
convocada reunião especial para comemorar o Dia Mundial do Meio
Ambiente, e Bilac Pinto e outros, em que solicitam seja convocada
reunião especial para homenagear o Cônsul da Itália em Belo
Horizonte, Gabriele Annis.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Requerimento do
Deputado Rogério Correia, em que solicita que o Projeto de Lei n2
2.972/2006 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Requerimento da

Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia seja encaminhado ofício
ao Presidente da Associação Ambiental do Sul de Minas Gerais -
Aasmig -, Sr. Luís Antônio de Freitas Júnior, solicitando o envio a esta
Comissão de cópia da reportagem feita pela TV Record de Televisão
sobre os problemas ambientais decorrentes da atividade antrópica na
Serra da Pedra Branca, situada entre os Municípios de Caldas e
Santa Rita de Caldas. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento do Deputado Dilzon Meio, em que solicita

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n
3.189/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

A Presidência verifica, de piano, que já não há mais quórum para
votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ricardo Duarte, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento interno para, nos termos do seu § l,
transferi-ia ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com  a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rogério
Correia, Deputados e Deputadas que acompanham o trabalho desta
Assembléia, público presente, venho a esta tribuna para apresentar
balanço de um importante ciclo de debates realizado por esta Casa,
durante os meses de março e junho, atendendo a requerimento deste
Deputado e da Deputada Fusa Costa, sobre a implantação do Sistema
Unico de Assistência Social em Minas Gerais.

O Sistema único de Assistência Social - Suas - trata de uma política
pública importante, conquistada na Constituição de 1988 e
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, em
1993, a Lei n o 8.742.

Agora, por determinação do Presidente Lula e do Ministro Patrus
Ananias, está sendo efetivamente implementada a Loas, atendendo a
uma das maiores deliberações da Conferência Nacional de
Assistência Social, realizada em 2003. Refiro-me à implantação de um
sistema único, que hierarquiza responsabilidades entre os níveis da
Federação: União, Estados e Municípios. Ademais, estabelece os
níveis de proteção ao cidadão - proteção básica e proteção especial.
Além disso, trata do financiamento e do custo da realização dessa
política pública e define, de maneira muito clara, critérios de partilha,
de repasse de recursos, sempre contando com o controle social, com
a participação da sociedade civil organizada, por meio dos conselhos
paritários e deliberativos em todos os níveis, a exemplo do Conselho
Nacional de Assistência e dos conselhos estaduais e municipais.

Como disse, a Assembléia Legislativa, atendendo a requerimento
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meu e da Deputada Elisa Costa, realizou vários debates
regionalizados em todo o Estado de Minas Gerais. Realizamos
debates sobre a implantação do Suas em Minas Gerais, em
Divinópolis, na região Centro-Oeste, no dia 15 de maio; na Zona da
Mata mineira e no Campo das Vertentes, em Juiz de Fora, no dia 23
de maio. Debatemos a implantação do Suas no Vale do Aço, na
região de Governador Valadares, e no Vale do Rio Doce, no dia 29 de
maio. Discutimos a implantação desse sistema no Mucuri e no
Jequitinhonha, em audiência realizada em ltaobim, no dia 2 de junho.
Ontem, dia 5 de junho, concluímos o processo de debate, em
audiência realizada na cidade de Montes Claros. Tenho certeza de
que se trata de uma conclusão parcial, visto que a Assembléia
Legislativa acompanha atentamente a implantação desse sistema no
Estado. Portanto, fechamos, com chave de ouro, a importante
iniciativa desta Casa, que contou, entre outras entidades de apoio,
com vários parceiros, como o Ministério do Desenvolvimento Social, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, o
Colegiado de Gestores Municipais da Assistência, o Conselho
Estadual, o Conselho Regional de Serviço Social.

Para que os Deputados, as Deputadas e os telespectadores da TV
Assembléia tenham idéia da mobilização, participaram dos debates
aproximadamente 300 Municípios mineiros, um universo estimado de
3 mil gestores, militantes da área da assistência social, conselheiros
governamentais e não governamentais, técnicos, acadêmicos,
professores. Fez-se, então, essa grande mobilização em torno do
Suas, que congrega vários segmentos da sociedade mineira.

Além de apresentar a sistemática e os números, ressalto que, nesse
evento, os resultados são mais importantes. Entro em um assunto
importante, que diz respeito à gestão do Suas. E fundamental que
cada Município se habilite, promova sua adesão ao Suas.

Desta maneira, ele tem maior possibilidade de conseguir recursos
da União e do governo do Estado. E, com esses recursos, adquire
maior autonomia na sua utilização desde que vinculada à política de
assistência social. O Município pode se habilitar em gestões inicial,
básica e plena. Cada tipo de gestão com os seus pré-requisitos, com
as suas exigências legais, técnicas e de controle social.

Minas Gerais é o Estado que tem o maior número de Municípios no
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País: 853. E também tem os maiores desafios. Há
aproximadamente 209 Municípios que ainda não aderiram ao Suas. E
importante dizer que o governo federal não pode obrigar o Município a
aderir ao Sistema. Em respeito ao pacto federativo e à Constituição, o
Município tem autonomia para gerir a sua política de assistência.

Neste momento, o que o governo faz, e com muito competência, é
incentivar que os Municípios participem do Suas. Dessa maneira, eles
fortalecerão exatamente as conquistas da Loas, dotando essa política
de todos os procedimentos técnicos, legais e de controle social mais
adequados e sintonizados com a moderna concepção de política
pública, hoje amplamente discutida no País.

Houve um resultado muito objetivo desse conjunto de debates que
envolvem esforços para a concretização das propostas de todos os
níveis de governo - federal, estadual e municipal -, desta Casa e dos
segmentos organizados da sociedade. Todos esses esforços, numa
primeira proposta, devem apontar para um verdadeiro mutirão em
Minas Gerais, para que nenhum Município mineiro fique
desahabilitado ou não seja um elo integrador do Suas. Queremos que
esses 209 Municípios adiram ao Sistema.

O ciclo de debates foi importante, pois muitas vezes a não-adesão
de um Município é o resultado da ausência de informação e de
recursos técnicos adequados, de dificuldades de operacionalização,
enfim, da incapacidade institucional de aderir a um sistema hoje
nacional.

Esse foi o primeiro aspecto positivo, haja vista termos feito um pacto
político no ciclo de debates. Todos nós, independentemente de partido
político ou de estarmos em ano eleitoral, até porque o Brasil não pode
parar por causa de eleição ou de Copa do Mundo, temos
responsabilidades com os nossos mandatos. Foi muito importante,
pois acertamos um cronograma de ações que envolvem outros
debates e maior disponibilização de assessoramento técnico,
principalmente para as Prefeituras que ainda não aderiram ao
Sistema. Depende-se ainda do gestor local, da sociedade local e dos
movimentos sociais organizados em cada Município.

A segunda meta importante é que Minas Gerais tenha o maior
número de Municípios com Centros de Referência de Assistência
Social - Cras -, principal instrumento da política de assistência. Nele
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se encontram assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, técnicos
da área da política de assistência responsáveis pelo
acompanhamento das famílias do Bolsa-Família e pela necessária
integração com o Peti, o Agente Jovem e as iniciativas
complementares de geração de trabalho e renda.

Hoje o governo federal financia a implantação e o custeio desses
centros. Por meio de critérios técnicos, os Municípios estão ordenados
e classificados de acordo com as necessidades sociais, e a expansão
do Cras segue exatamente esses critérios técnicos.

Em Minas Gerais, a partir do trabalho da Comissão de Participação
Popular, em 2005, R$3.000.000,00 foram destinados à área da
assistência social, para que o Estado pudesse investir na manutenção
dos equipamentos e na montagem desses centros. O governo federal
está fazendo o custeio, o pagamento destinado às pessoas que
trabalham nos centros de referência, e o Estado é responsável pela
aquisição de material permanente. Com essa emenda e com o
trabalho da Comissão de Participação Popular, foram beneficiados
142 centros de referência de assistência social. Para este ano, estão
garantidos R$3.000.000,00, que servirão também para as atividades
de custeio. Portanto, isso foi possível com o recurso aportado pelos
governos federal e estadual, por meio de uma emenda da Comissão
de Participação Popular, que tive a honra de presidir e por cuja
implantação, em 2003 e 2004, fui o responsável.

Como membro integrante dessa Comissão, ficamos felizes, pois
Minas Gerais participa do cofinanciamento da política de assistência,
devido ao trabalho da Comissão, aos movimentos sociais e à decisão
política do governo de acolher essas emendas por meio de um acordo
entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Precisamos ampliar
ainda mais o número de Municípios com esses centros de referência.

Quanto ao orçamento de 2007, o qual analisaremos no segundo
semestre, é importante aportar mais recursos que garantam a
ampliação, quer seja no plano federal, quer seja no plano estadual.

Esse ciclo de debates discutiu questões referentes ao controle
social. Minas Gerais ainda tem dezenas de Municípios que não
contam com conselhos municipais de assistência social em
funcionamento. E importante que cada Município organize seu
conselho e que os governos federal e estadual tenham iniciativas de
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capacitação dos seus conselheiros, para que, de fato, exerçam
democraticamente seu papel de formular e fiscalizar a política pública
de assistência social. Iniciativas nesse sentido também foram
pactuadas entre o Ministério de Desenvolvimento Social e o governo
estadual.

Nos debates realizados foi muito ressaltado o papel do Poder
Legislativo, que formula a legislação existente. Solicito empenho dos
Deputados. A legislação estadual de assistência data de 1996, ou
seja, tem uma década de existência e, de lá para cá, principalmente
em 2003, 2004 e 2005, houve uma grande mudança para melhor. A
nova construção do Suas depende também da alteração da
legislação, e o próprio governo do Estado reconheceu a necessidade
de uma legislação moderna. Quatro projetos de lei de minha autoria
estão em tramitação na Assembléia.

Faço um apelo especial à Bancada e ao Líder do governo, para que,
por meio de um acordo político, sejam incorporadas as sugestões do
governo e acelerada a tramitação desses projetos, para que Minas
Gerais seja o primeiro Estado brasileiro a ter uma legislação estadual
sintonizada com o modelo de assistência social vigente no País.

Quanto à discussão da legislação orçamentária, esta Casa exerce
um importante papel. Estamos com o prazo de até 14 de junho para a
apresentação de emendas à LDO.

A Comissão de Participação Popular, com apoio da Comissão de
Fiscalização Financeira, realizará audiência pública no dia 14 de
junho, pela manhã, em que serão apresentadas as diretrizes da LDO.
A sociedade civil organizada, que há alguns dias estuda a proposta,
também apresentará emendas pertinentes a cada política pública. No
âmbito da política de assistência, esse ciclo de debates também
originará várias emendas, principalmente as que garantem custeio
para o funcionamento dos centros de referência da assistência social
no ano de 2007.

Outro aspecto abordado nesse ciclo de debates foi a necessidade
de aprofundamento na intersetorialidade entre o conjunto das políticas
públicas nas áreas de saúde, com o PSF; de educação, com a
expansão do Fundeb e o financiamento de todo o ensino básico; e de
segurança alimentar e assistência social. Assim, faço um apelo
principalmente à assessoria técnica do governo nesta Casa,
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responsável por acertar alguns pontos do projeto de lei de minha
autoria, que trata da implantação do serviço social na rede pública
estadual de educação. O importante projeto já foi aprovado pelo
conjunto dos Deputados e Deputadas desta Casa, em 1 2 turno, e
restam apenas alguns arranjos para que seja votado em 2 9 turno.
Essa proposição fortalece muito a intersetorialidade das políticas
públicas.

Também se discutiu muito a importância do fortalecimento dos
recursos humanos na área da política pública de assistência. Não se
constrói política pública social sem valorização dos seus recursos
humanos, principalmente dos que possuem nível superior e trabalham
nos centros de referência. Além disso, foi debatida a questão de a
Sedese estruturar melhor suas diretorias regionais. O governo firmou
o compromisso de realizar concurso público para o setor ainda em
2006. Queremos mais pessoal nas áreas de políticas públicas sociais,
por meio de concurso público. E importante que cada Prefeitura
realize seu concurso e cada Câmara Municipal vote planos de cargos
e salários que valorizem realmente os profissionais da área, não
somente o assistente social, que é fundamental, mas também o
psicólogo, o sociólogo e os demais. Muitos não possuem nível
superior, mas prestam o suporte necessário ao trabalho
administrativo.

O governo federal está com a versão preliminar de uma norma
operacional básica que disciplina a questão dos recursos humanos do
Sistema único da Assistência Social. Apresentei requerimento, e esta
Casa já realizou um debate público para discutir essa norma. As
sugestões já foram enviadas ao Conselho Nacional de Assistência
Social. Portanto, estamos acompanhando "pari passu" com a
implantação desse sistema em Minas.

Esse é um assunto que demandaria 60, 90, 120 minutos ou talvez
dois dias de art. 70, dada a sua importância. Mas, em respeito ao
acordo político, para que o Deputado Miguel Martini possa pronunciar-
se, concluo dizendo que houve consenso nesse ciclo de debates que
propôs mudança na gestão e discutiu a necessidade de ampliação do
financiamento, principalmente por parte do Estado, que hoje investe
apenas 0,2% na política de assistência. Além de fortalecermos o
controle social, precisamos tratar da questão referente à cultura
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política, à mudança dos métodos políticos na área da assistência
social, que hoje envolvem a União, os Estados e os Municípios,
critérios republicanos e direitos de cidadania. Não podemos ainda
conviver com o assistencialismo, o clientelismo e a utilização dos
pobres por pessoas e setores inescrupulosos que muitas vezes os
vêem não como pessoas portadoras de direitos que devem ser
conquistados, mas como clientes, eleitores de cabresto, pessoas que
devem sempre ser posicionadas na dependência e na subserviência
dos poderosos. Infelizmente, contribuem cada vez mais para a
continuação de um círculo vicioso que coloca esses cidadãos na
pobreza eterna.

Queremos inverter essa lógica na política pública social no Brasil.
Aliás, a inversão dessa lógica está começando hoje a colher bons
frutos a partir da definição do Suas, comandado pelo Ministro Patrus
Ananias. A nossa determinação é que essa lógica seja alterada em
cada Município, para que possamos varrer o assistencialismo e o
clientelismo do Estado. Essa foi a vontade expressa de milhares de
pessoas e de centenas de Municípios que participaram desse ciclo de
debates.

Sr. Presidente, agradeço aos Deputados e às Deputadas desta
Casa, de todos os partidos, que acompanharam os trabalhos; à Mesa,
na pessoa do Presidente Mauri Torres, que autorizou a realização
desse ciclo de debates; e ao conjunto de servidores de todas as áreas
da Assembléia Legislativa, que tiveram um trabalho intenso nos
meses de maio e junho, mostrando, mais uma vez, a competência e a
eficiência desta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com  a palavra,
o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputados, senhoras e
senhores, ao ouvir a fala dos oradores que me antecederam - com
exceção do Deputado André Quintão, último orador, que não
mencionou o assunto -, fiquei aqui pensando que trouxeram
informações inventadas, que não condizem com a verdade,
provavelmente criadas pela imaginação fértil ou por meio de
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elucubrações mentais que só os próprios podem explicar. Talvez
só uma delas seja verdadeira; as outras não encontram amparo nos
critérios de verdade e de sinceridade.	 -

Por outro lado, fizeram-se comparações com coisas diferentes. E
como comparar um Município do Jequitinhonha com o da Grande AH
ou o Triângulo Mineiro com o Município do Norte de Minas e tratá-los
como se fossem iguais. A mentira é não somente a negação da
verdade, mas também a verdade mal apresentada. O que aconteceu
foi que se comparou São Paulo e Rio de Janeiro com Minas Gerais
para dizer que lá é menos que aqui. Só posso dizer que algo é melhor
que outro se comparo coisas iguais ou utilizo os mesmos parâmetros.
Do contrário, estou distorcendo a verdade. O reajuste informado pela
Cemig é de 6,7% em média. Para o consumidor Ai ou as grandes
indústrias, o reajuste chegou até a 20% e o residencial a 5,16%. Isso
é bem diferente dos 43% mencionados aqui. Não sei de onde tiraram
esse número. Esse é o reajuste informado pela Cemig. Depois
disseram que temos uma energia muito cara se comparada com os
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Precisamos avaliar por
que aqueles Estados cobram mais barato. Ora, são Estados
completamente diferentes. Minas Gerais tem 853 Municípios e uma
extensão territorial infinitamente maior do que o Estado do Rio de
Janeiro e bem maior do que o Estado de São Paulo. Este possui uma
concentração excessiva na área urbana. Esses são fatores que
definem o custo da energia.

Vejam os senhores. Minas Gerais dá subsídio para os 2.100.000
consumidores mineiros de baixa renda. Quem paga essa conta?
Minas Gerais, por meio da Cemig, tem de dar esse subsídio, pois usa
o critério de baixa renda. Todas essas pessoas têm incentivo. Minas
Gerais, por força de legislação federal, tem de cobrar uma taxa baixa
para a área rural. E temos uma extensa área rural. Em razão disso, o
preço é muito mais baixo. Há casos em que o custo da produção é
maior do que a cobrança.

Terceiro ponto: independentemente da distância, 90% do Estado de
Minas Gerais são eletrificados. Para se levar energia de um ponto
para o outro é muito caro, pois as distâncias são longas, significando
um encarecimento do kW.

Quarto ponto: o consumo médio em Minas Gerais é infinitamente
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mais baixo que em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que resulta
nessa fórmula de ter que se cobrar aqui uma energia mais cara que
nos outros Estados. A opção de não se cobrar energia mais cara era
não subsidiar a energia ou o governo federal pegar os recursos
arrecadados em Minas Gerais, em torno de R$500.000.000,00 por
ano, e devolvê-los à Cemig, para esta conceder subsidio aos mais
pobres e à área rural.

Não há mágica nesse setor. Precisamos comparar situações iguais
usando os mesmos parâmetros, para dizer se é melhor ou pior.

Sr. Presidente, quero avisar que não darei aparte.
O Deputado Weliton Prado - V. Exa. me concede um aparte,

Deputado?
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço que solicite ao

Deputado Weliton Prado que me respeite, uma vez que disse que não
lhe concederei aparte, pois disponho de pouco tempo para fazer o
meu raciocínio e tenho muito a falar.

Deixei que ele falasse quanto quisesse. Não quis aparteá-lo em
respeito a ele, achando que teria muito que dizer, mas não tinha.
Quero usar o meu tempo para expor essas verdades. O fator de dar
subsídio à população de baixa renda, 2.100.000 mineiros, mais o fator
da distância para levar energia a todos os pontos de Minas Gerais,
além de a tarifa da área rural ter que ser mais baixa, o que é justo, e
de Minas Gerais ter uma média de baixo consumo implica que o
reajuste de 5,16% para o residencial, bem distante dos 43% aqui
alardeados, o de 20,8% para a indústria e o de 10% a 15% para a
área rural resultem num reajuste médio de 6,7%. Essa é a informação
que a Cemig nos deu. Se a Cemig está mentindo, provem isso, que
discordarei. Mas a Cemig me deu essa informação- O Presidente Lula,
chefe do Delúbio Soares, do José Genoino, do José Dirceu, do
Silvinho Pereira, chegou a dizer isso. Oposição diz qualquer coisa. E a
palavra do Lula, o grande líder do PT, o grande líder desse time que
está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e ao qual o
Procurador-Geral chegou a chamar de quadrilha, referindo-se até a
crime de formação de quadrilha. Para fazermos um debate, para
avançarmos, para contribuirmos para o aperfeiçoamento e para
construirmos justiça, precisamos trabalhar com números reais, não
com fantasia.
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O Deputado Rogério Correia, por exemplo, veio a esta tribuna

várias vezes para dizer que o professor da rede pública estadual
ganha menos que um salário mínimo. Isso é mentira. Os números
estão aqui. Qual é o sofisma? Ele parte de uma falsa premissa para
afirmar. Fala de vencimentos básicos como se fosse remuneração. Se
usarmos o critério dele, depois do reajuste, segundo a tabela, o
vencimento básico do magistério superior é de R$114,35. O Lula
deixou o funcionalismo federal à míngua durante três anos e meio, e,
agora, às vésperas da eleição, edita uma medida provisória
reajustando o vencimento básico. O Deputado Rogério Correia quer
fazer parecer que esse é o salário, a remuneração, mas não é. Se ele
usar esse critério, o menor vencimento básico de Minas será
R$320,00, e o do governo federal, F1$114,35.

O valor máximo do vencimento básico do magistério superior é
R$3119,19, ou seja, mais baixo que o mais baixo. O mais alto dele é
mais baixo que o mais baixo de Minas Gerais. Poderia dizer que esse
é o salário do magistério superior? Não, pois esse é o vencimento
básico. O Deputado Rogério Correia fala e repete - e repetirei quantas
vezes ele falar -, talvez por considerar que uma mentira repetida virará
verdade. O magistério superior do governo federal tem como
vencimento básico R$114,35, enquanto o menor de Minas Gerais
passará de R$305,00 para R$320,00. O maior vencimento básico do
magistério superior do governo federal, com a medida provisória, será
R$319,19.

O papel da Oposição é esse mesmo, mas se espera que seus
números tenham consistência e que sua fala encontre amparo. Estou
aqui documentado para dizer o que digo. As informações que trago
sobre a Cemig vieram diretamente dela. Se a empresa está mentindo,
devemos provar e responsabilizá-los. Não podemos fazer aqui
dilações, exercícios de futurismo e invenções, afirmando que 5,16% é
o mesmo que 43%. Isso é querer forçar demais a verdade.

A energia é mesmo cara, em razão das razões já explicitadas:
2.100.000 não pagam por ela, há o incentivo aos produtores rurais, e
são grandes as distâncias, visto que Minas Gerais é um continente se
formos comparar com outros Estados. A maioria da população do Rio
de Janeiro e de São Paulo está concentrada, portanto o consumo é
mais elevado. Certamente, se o consumo é maior, o preço pode cair e
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ser menor.
Precisamos discutir a realidade da energia em todo o Brasil. Os

jornais já estão noticiando que, em 2010, espera-se um apagão.
Entretanto o Presidente Lula está mais preocupado com o problema
da Bolívia, não com o do Brasil.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero apenas
informar a V. Exa. que estamos vendo no "site", em tempo real, que
uma boa parcela de manifestantes do MI-ST acabou de invadir o
Congresso, armada com pedaços de pau. Houve uma enorme
quebradeira de janelas e vidros.

Infelizmente, Deputado Miguel Martini, esse é o retrato do que
aconteceu na Cemig. E vários parlamentares fizeram manifestações
em carros de som, dizendo que a culpa era da polícia, que agiu de
forma arbitrária.

Esse tipo de movimento está tomando uma certa dimensão, e eles
estão fazendo coisas de que até Deus duvida; estão passando por
cima de tudo o que é previsto em lei e também da tolerância de
qualquer cidadão de bom senso.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Sargento Rodrigues, vidas de
policiais civis e militares foram ceifadas em São Paulo, episódio que
precisa ser mais explicado. Façamos um breve raciocínio. O Prefeito
César Mais disse que seria candidato à Presidência. Imediatamente,
veio a artilharia pesada com intervenção na saúde pública do Rio de
Janeiro. Tudo firula, e o tiraram do páreo. O Garotinho começava a
crescer vigorosamente nas pesquisas. José Dirceu foi a Juiz de Fora e
fez um jogo de cena com Itamar Franco. Bate-se pesado no
Garotinho, e ele está fora do páreo.

Sobre o Governador Geraldo Alckmin não havia o que se dizer.
Carreira política brilhante: Vereador, Prefeito, Deputado Estadual e
Federal, Vice-Governador, Governador após a infeliz morte do grande
político Mário Covas e Governador eleito. Um de seus melhores
trabalhos foi na segurança pública. Sem mais, nem menos...(- E
interrompido.)

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, pela ordem- O tempo
terminou.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A palavra está com o
Deputado Miguel Martini. Cabe a ele concedê-la. Peço a V. Exa. que

rsi
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respeite o Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado - Eu fui cortado; ele pode falar.
O Deputado Miguei Martini - Presidente, peço que corte o som do

microfone do Deputado Weliton Prado, pois naõ lhe concedi aparte e
ele não sabe respeitar. Por favor, quando V. Exa. estava na tribuna
fiquei quieto escutando. Ainda que não concorde, respeite, pois isso
faz parte da democracia. V. Exa. precisa aprender a respeitar os
colegas e a ordem regimental desta Casa. Há um Presidente nesta
sessão.

Então, de repente, aquela violência no Estado de São Paulo.
Policiais civis e militares foram assassinados. Deixo uma pergunta:
seria coincidência? Já havia os casos do César Maia e do Garotinho.
Quem mais? Não deu certo porque a população brasileira conhece o
brilhante trabalho do Governador Alckmin, principalmente na
segurança, com investimentos pesados, apesar da omissão federal.

O Governador Aécio Neves está fazendo da mesma forma em Minas
Gerais, apesar de o governo federal não liberar nenhum centavo do
Fundo Nacional de Segurança Pública.

Precisamos estar atentos, porque o Brasil tem um povo bom, ordeiro
e trabalhador. Um povo que respeita a ética e a moral, um povo
religioso, que não pode deixar-se conduzir por aqueles que não têm
princípios éticos e que misturam público com privado. Hoje o jornal
traz a notícia de que, no Estado do Piauí, governado pelo P1, o
mesmo publicitário encarregado de arrecadar é o coordenador do
governo no setor de arrecadação, Essa denúncia é grave.

E preciso que a sociedade brasileira comece a exigir. Por isso a
CNBB começa a orientar o povo católico; por isso a OAB está
exigindo que a Procuradoria investigue se há ou não envolvimento do
filho do Presidente no assunto Telemar; se há ou não envolvimento do
Presidente da República com o "mensalão".

A OAB protocolizou um pedido para que se investigue, e a Oposição
no Congresso Nacional tem sido tímida, pensando se é melhor ou pior
eleitoralmente, ao passo que não se poderia pensar com essa lógica.
A lógica é: aquele que exerce um cargo público está obrigado a
respeitar a ética, a moral e a justiça. Se há suspeita, deve-se
investigar. Se é bom ou não eleitoralmente, essa não deve ser a
primeira análise. Por muito menos, Presidentes caíram. O que

i1
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estamos vendo é um Congresso Nacional desrespeitado. O
Deputado Sargento Rodrigues trouxe a notícia da invasão. Temos um
Congresso Nacional que elege Severino Cavalcanti; depois, a peso de
ouro, o governo elege Aldo Rebelo, no qual não vemos liderança; e
um Presidente da República omisso, fazendo campanha durante os
365 dias do ano. Dito por ele, porque não governa, não sabe de nada,
não vê nada, não entende nada. E, quando fala, desanima ainda mais
o povo brasileiro. No episódio com a Bolívia, foi uma grande
decepção. Foi preciso que Celso Amorim tentasse colocar as coisas
no lugar.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa reflexão deve ser feita.
Vamos continuar fazendo-a desta tribuna. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos

Pimenta, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos do seu § 1, transferi-ia ao Deputado Sargento
Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia; primeiramente
peço à assessoria que exiba o vídeo de apenas 1 minuto. Tenho a
certeza de que esse vídeo muito interessa a todos nós, mineiros, pois
se refere à campanha Minas Solidária, lançada ontem pelo Servas,
pelo governo do Estado e pela Polícia Civil.

Por gentileza, reduzam as luzes para a exibição do vídeo.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, fiz questão de

exibir esse pequeno vídeo para dizer que ontem o Governador Aécio
Neves, por meio do Decreto n9 44.310, de 516/2006, regulamentou a
Lei n 2 15.432, de nossa autoria, sancionada em janeiro de 2005.

Nesse vídeo, vimos apenas um pequeno recorte de fotografias de
pessoas desaparecidas. Na verdade, o vídeo que gostaria de exibir,
de 3 minutos, ainda não pôde ser fornecido, portanto apresentei este
para ilustrar meu pronunciamento.

Ontem, ao regulamentar essa lei, o Governador
por intermédio do Servas, cuja Presidente é a Sra.
Polícia Civil, cujo Chefe é o Dr. Otto Teixeira Filho

deu grande passo,
Andréa Neves; da
e da Assembléia,
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que, por minha iniciativa e pelo conjunto dos Deputados que
aprovaram essa lei, certamente teve grande participação na
campanha lançada ontem.

O governo anuncia a parceria com todas as grande mídias -
impressas, radiofônicas e televisivas do Estado.

Tivemos a oportunidade de estar junto a essas famílias, ao Sr.
Rivaldo, o pai do garoto Douglas, de 13 anos, desaparecido
misteriosamente em março de 2003. Qualquer um que tenha um pingo
de sensibilidade, ao assistir ao depoimento dos pais e das mães
dessas pessoas desaparecidas, ficará comovido, não há como não se
emocionar.

Ouvimos a mãe e o pai do Douglas e as famílias que estão com
entes desaparecidos. Deputado Laudelino Augusto, o desespero é
profundo. E um buraco, um tormento sem fim.

Obviamente, na condição de pai, ao assistirmos a esse depoimento,
não poderíamos ficar de braços cruzados.

Queremos deixar claro que a campanha lançada ontem terá cerca
de 50 mil cartazes espalhados em 10 mil pontos estratégicos do
Estado, por meio de parcerias com postos de gasolina, agências
bancárias, casas lotéricas, supermercados. Tudo isso será feito, é
óbvio, com a parceria de empresários, sobretudo de empresários da
área de comunicação. Volto a insistir que todas as mídias assinaram -
eu diria - um termo de cooperação. Essa campanha veio um pouco
atrasada, mas em bom momento.

Queremos cumprimentar o Governador Aécio Neves; a Sra. Andréa
Neves, Presidente do Servas; a Polícia Civil; as famílias, pela luta
incessante. Somente as pessoas que viveram aquele momento sabem
o desespero de cada pai, de cada mãe.

Fico orgulhoso de ter dado essa singela contribuição ao propor a
apresentação desse projeto. O Governador teve sensibilidade.
Qualquer um, qualquer pai de família, qualquer Deputado ou
autoridade deste Estado que ouvir o depoimento do Sr. Rivaldo, pai do
garoto Douglas, ou de qualquer outro pai ou outra mãe, certamente
terá sua sensibilidade aflorada e acabará comovendo-se e movendo-
se, no intuito de dar uma contribuição.

Quero deixar claro que realizaremos, no dia 20 de junho, uma
audiência para contabilizar os avanços obtidos com essa campanha.

rÀ
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Está previsto, no art. 52 da Lei n2 15.432, que esta Assembléia
Legislativa inserirá, em sua página na internet, fotos e dados de
crianças desaparecidas, com atalhos para outras páginas que versem
sobre o mesmo assunto. O art. 42 dessa lei determina que os veículos
de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica dos
poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação dos dados de
pessoas desaparecidas. O parágrafo único desse artigo prevê que o
órgão oficial de imprensa dos poderes do Estado destinará espaço
para a divulgação de fotos e dados de crianças desaparecidas.

Estamos fazendo esse assunto repercutir, por ser da mais alta
relevância. Cerca de mil pessoas desaparecem por ano em nosso
Estado. Sabemos que muitas delas poderiam ser reencontradas por
meio de um trabalho sério em hospitais, clínicas, centros de
internação. Mas as Polícias Civil e Militar ainda não contam com
ferramentas adequadas, nem com o envolvimento da sociedade. A
responsabilidade não pode ser apenas de uma delegacia, razão pela
qual o Governador a elevou, por meio de decreto, à condição de
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil, órgão
com maior aporte logístico.

Deputado Laudelino Augusto, não podemos deixar de utilizar a TV
Assembléia e a TV Rede Minas, que são públicas, e o diário oficial
como ferramentas a favor dessas famílias, na tentativa de minimizar o
seu desespero.

O pai do garoto Douglas, o Sr. Rivaldo, disse várias vezes: "Estamos
gastando os últimos centavos na reprodução de panfletos para
distribuí-los em supermercados, mercearias, ponto de ônibus, etc.
Essa é uma luta desigual, de um pai e de uma mãe desesperados."

Sr. Presidente, Deputado Miguel Martini, a partir da campanha que
será feita pelo governo do Estado, em parceria com a Assembléia
Legislativa, com os empresários e com toda a rede de comunicação
do Estado, obteremos êxito. A Rede TV, o SBT, a Record, a Rede
Globo, a TV Assembléia, os jornais "Estado de Minas", "Hoje em Dia",
"O Tempo" e "Diário da Tarde", as rádios ltatiaia e Inconfidência, todas
as mídias estavam presentes e assinaram o termo de cooperação
com o governo do Estado, com o Servas e com a Polícia Civil.

Tenho a certeza de que, a partir de agora, as famílias que estavam
completamente desesperadas, sem esperança de ganhar aliados
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nessa luta, vão sentir-se melhor. Teremos não só o serviço do
0800-2828197, mas também cerca de 50 mil cartazes espalhados em
10 mil pontos, a exemplo de agências bancárias, casas lotéricas,
postos de gasolina, supermercados. Contaremos com a participação
de toda a sociedade.

Nobre Presidente, ocupamos esta tribuna nesta tarde para dizer que
a Assembléia Legislativa participa dessa ação, que não se deve ao
Deputado Sargento Rodrigues, mas ao conjunto dos Deputados desta
Casa, que aprovou a lei, por duas vezes, em dois turnos, no Plenário
e nas Comissões. A população de Minas Gerais precisa tomar
conhecimento da participação da Assembléia, precisa saber que o
governo do Estado foi sensível.

Notei esse sentimento na expressão facial do Governador Aécio
Neves, que também é pai. Como eu e vários parlamentares, ele se
sentiu como um pai que, no campo imaginário, por uma fração de
segundos, poderia ver seu filho em tal situação. Então a sua
sensibilidade foi marcante para a campanha ganhar esse aporte, essa
dimensão. Desse modo, as famílias poderão sentir-se confortadas ao
saber que, de agora em diante, a campanha será divulgada pela TV
Assembléia, pela Rede Minas, pelo diário oficial, que chega às
escolas, às Delegacias, aos quartéis, enfim, a todas as repartições
públicas do Estado, contendo as fotografias.

Aliado a isso, conforme anunciado ontem, temos, como parceiras, a
Copasa e a Cemig. Por isso tenho a certeza de que registraremos um
grande avanço, Estamos satisfeitos porque o trabalho que realizamos
nesta Casa como representantes do povo visa ao cumprimento do
nosso papel fundamental, qual seja legislar para encontrar saídas, a
fim de que campanhas como essa sejam cada vez mais
desenvolvidas no nosso Estado, de forma a obterem êxito.

Estamos torcendo para que a campanha iniciada nas ruas ontem,
dia 5/6/2006, obtenha sucesso. Queremos ver a Polícia Civil
equipada, aparelhada e com recursos humanos à disposição para
fazer frente a um problema tão sério, como o das pessoas
desaparecidas, quer sejam filhos, quer sejam irmãos, quer sejam pais.

Trata-se de pessoas cujas famílias se encontram desoladas. Essa
questão é de segurança pública, de direitos humanos, e isso nos
envolve, envolve o conjunto da sociedade, a Assembléia e o Ministério
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Público. Tenho a certeza de que, com essa campanha anunciada
ontem pela Governador Aécio Neves, teremos, sim, a satisfação de
colher bons frutos. Certamente, a partir dessa campanha, estaremos
aliviando, pelo menos um pouco, o sofrimento dessas famílias que
estão acompanhando e lutando nessa árdua missão de tentar
reencontrar seus entes queridos, principalmente a família do Sr.
Rivaldo, o pai do garoto Douglas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna, nesta tarde,
com satisfação, por saber que a Lei & 15.432, de nossa autoria, foi
regulamentada e também ganhou vida, ou seja, ganhou corpo por
meio dessa campanha muito bem desencadeada pelo governo do
Estado. A Assembléia de Minas teve uma participação ativa nesse
processo e, mais uma vez, mostrou a preocupação de seus
Deputados quando os cidadãos batem às suas portas, nas comissões
e nos gabinetes, para apresentar seus pedidos. Temos a sensibilidade
de entender o sofrimento e os problemas da sociedade e traduzir isso
em trabalho sério, concreto e objetivo, com o resultado que estamos
colhendo no momento, por meio dessa campanha.

Concedo aparte ao Deputado Weliton Prado, a quem peço que siga
a mesma linha do que estamos falando neste momento.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado, quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento. Apesar de não haver quórum
para a continuação dos nossos trabalhos, gostaria de parabenizá-lo
por essa campanha, que é muito importante em razão do grande
cunho social. A Assembléia Legislativa não poderia ficar de fora, em
vista da grande audiência que tem a TV Assembléia.

O debate é muito importante. O Deputado que me antecedeu não se
posicionou. Gostaríamos de ter feito um debate democrático.
Estávamos falando da Cemig, que aumentou a energia em mais de
42%. Se comparado com o do Rio de Janeiro, que foi bem menor, e
com o de São Paulo, que foi de 23%, a Cemig deu um grande
aumento.

Quero convidar o Deputado que me antecedeu a visitar uma escola,
um batalhão ou uma delegacia para saber se os professores, os
soldados e a Polícia Civil estão satisfeitos com os salários que
recebem. Da maneira como o Deputado falou, tudo está às mil
maravilhas, sem nenhum problema no Estado. Nosso Estado é um
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dos que tem maior tributação, mas é um dos que pior paga os seus
servidores.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, concluindo,
gostaria de dizer que me sinto, verdadeiramente, mais uma vez,
realizado por ter dado essa contribuição. Eu não poderia tê-lo feito
sem o apoio dos demais Deputados da Casa. Se o Poder Executivo
também não tivesse regulamentado a lei por meio do decreto, não
poderia estar aqui externando a minha satisfação.

Sinto-me um pouco mais aliviado em poder dizer à família do garoto
Douglas e às demais famílias de pessoas desaparecidas no Estado -
e são cerca de mil pessoas desaparecidas por ano - que estamos aqui
trabalhando, preocupados com as grandes causas sociais.

Encerro as minhas palavras com muita satisfação de saber que, na
minha condição de ser humano, estou cumprindo o meu papel de
Deputado. Estou sendo útil e estou podendo ajudar outros seres
humanos que chegam aqui desesperados porque não estão sendo
acolhidos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
7, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM
12/5/2006

Às 101h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio
Moreira, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião, e dá a ata por
aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
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andamento e a execução dos projetos e das obras do Pró-Acesso,
em especial nos trechos da Rodovia MG-220 que ligam Santo Hipólito
a Monjolos e Corinto ao Distrito de Andrequicé. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Milton Ferreira da
Silva, Prefeito Municipal de Santo Hipólito; Welligton Ferreira,
Presidente da Câmara Municipal de Santo Hipólito; Renê Custódio
Coutrim, representando Paulo de Tarso Almeida Paiva, Secretário de
Estado de Transporte e Obras Públicas; José Elcio Santos Montese,
Diretor-Geral do DER-MO; Paulo Drumond, Secretário, representando
José Maria de Castro Matos, Presidente da Associação dos
Municípios do Médio Rio das Velhas - AMEV -, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade 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. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olivia - Maria Tereza Lara.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
152 LEGISLATURA, EM 301512006

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Irani Barbosa e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa,
declara aberta a reunião e considera a ata aprovada, a qual é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater os mecanismos de
controle e fiscalização da emissão de poluentes por indústrias e
mineradoras e a discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência interrompe a V Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo
Freitas de Oliveira, Gerente de Licenciamento Ambiental e
Empreendimentos de Impacto da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte; Agnário Santos Moreira, membro do
Conselho de Empresários para o Meio Ambiente, e Paulo Therezo,
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membro do Sindiextra-Fiemg; limar Bastos Santos, Presidente, e
Zuleika Torquetti, Diretora de Licenciamento de Atividades industriais
e Minerária da Feam; Hérzio Bottrel Mansur, Diretor Comercial da
Associação Mineira de Municípios - AMM -; Waldir Silva Salvador de
Oliveira, Prefeito de Itabirito e Presidente da Associação dos
Municípios Mineradores - Amig -; Marcelo Ribeiro Tunes, Geólogo do
Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -; Ricardo Castilho, Assessor
do Sindiextra; Santelmo Xavier Filho, Professor do Cefet-MG, e Sra.
Maeh Estrela Borges, consultora em resíduos sólidos e Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que laçam 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, 6 de junho de 2006.
Irani Barbosa, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Corrêa - Edson

Rezende.
ATA DA 139 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 3115/2006
As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Dilzon Meio, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio, 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 e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no 'Diário do Legislativo" na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Paulo Roberto
Teixeira Guerra, Gerente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Social; Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar;
Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário
e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão
(25/5/2006); Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do
Estado, e do Sr. Rodrigo José dos Santos, Coordenador-Executivo da
associação dos fabricantes de refrigerantes do Brasil (27/5/2006). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n 9 2.413 e
2.541/2005 (Deputado José Henrique), no 2 Q turno; e as Mensagens
n 2s 586 e 587/2006 (Deputado Jayro Lessa), em turno único. Passa-
se à 1 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2 2 turno, dos Projetos de Lei n2s
2.02112004 na forma do vencido no 12 turno, com a Emenda n2 1
(relator: Deputado Dilzon Meio); 2.413 e 2.54112005 na forma do
vencido no l o turno (relator: Deputado José Henrique) e pela
aprovação, no 1 turno, do Projeto de Resolução n 9 3.155/2006
(relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de redistribuição) e dos
Projetos de Lei n9s 1.886/2004 na forma do Substitutivo n 2 1 e
2.979/2006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.949/2006 na
forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão de Administração Pública
(relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição) e
3.280/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado José
Henrique). São também aprovados os pareceres, em turno único, do
Projeto de Resolução n2 3.290/2006 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e os que concluem pela ratificação da matéria por meio de
projetos de resolução originados das Mensagens n2s 586 e 587/2006
(relator: Deputado Jayro Lessa). Em razão da ausência do relator, a
leitura dos pareceres foi feita pela Deputada Elisa Costa. O Projeto de
Lei Complementar n 2 71/2005 é 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
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro -

Doutor Ronaldo.
ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 31/5/2006
Às 14h39min, comparecem na Saia das Comissões a Deputada

Maria Olívia (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação
da Liderança do BPSP) e os Deputados Sebastião Costa e Ricardo
Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ricardo Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Resolução ns 3.133 a 3.136/2006 e Projetos de Lei n2s
48/2003, 1.625/2004, 2.196, 2.565, 2.261, 2.742/2005 (Deputada
Maria Olivia); 1.359/2004, 2.967, 2.968, 2.970, 2.978, 2.990, 3.052 e
3.061/2006 (Deputado Ricardo Duarte). 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, em turno único, dos Projetos de
Resolução n2s 3.133 a 3.136/2006 e dos Projetos de Lei n2s s
48/2003, 1.62512004, 2.196, 2.565, 2.261, 2.742/2005 (relatora:
Deputada Maria Olivia) e 1.359/2004, 2.967, 2.968, 2.970, 2.978,
2.990, 3.052 e 3.061/2006 (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, 7 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia - Ricardo Duarte.
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ATA DA 12 â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM

31/5/2006
Às lShlSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar e Carlos Gomes, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no "Diário do Legislativo" na data mencionada entre
parênteses: ofícios da Sra. Raquel Augusto (25/5/2006) e do Sr.
Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg (27/5/2006).
Passa-se à 22 Fase da 2 4 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n
6.620/2006. 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, 7 de junho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Cecília Ferramenta.

ATA DA 10? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 1 LEGISLATURA, EM l/6/2006
Às l4hllmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados José Henrique (substituindo o
Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB) e
Ricardo Duarte (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação
da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de intersse da
Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada
no "Diário do Legislativo", na data mencionada entre parênteses:
ofícios do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado (20/5/2006); e
do Sr. Antônio Luiz Musa de Noronha, Superintendente Central de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e
Gestão (27/5/2006). Passa-se à 31 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 da Deputada Maria Tereza Lara e do
Deputado André Quintão em que solicitam seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária com a finalidade de se discutir o Projeto de Lei n9
3.293/2006, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2007 e dá outras
providências; e do Deputado Edson Rezende em que solicita seja
formada uma comissão pelos participantes da audiência pública
realizada em 4/5/2006, com a finalidade de se debater a aplicação da
Lei n 2 9.760, de 1989, para se reunir com representantes do Ministério
Público e discutir medidas para efetivação do passe livre para idosos
e portadores de deficiência no transporte coletivo intermunicipal.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Maria Olivia - Edson Rezende.

ATA DA 7? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 6/6/2006

Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Dilzon Meio, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
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Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o parecer, no 1 2 turno, sobre o Projeto de Lei n 2 3.189/2006 e a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1 a 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 l
turno, do Projeto de Lei n 2 3.189/2006 na forma do Substitutivo n 9 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 9 1, da
Comissão de Administração Pública, e as Emendas n 9 2 a 5 (relator:
Deputado Dilzon Meio). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio - José Henrique.

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

3.212/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei flQ

3.212/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Simpatizantes dos Bairros Nossa Senhora das Mercês
e Vila Esperança, com sede no Município de Formiga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n 2 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída em 2003, possui como objetivo

essencial promover o desenvolvimento dos Bairros Nossa Senhora
das Mercês e Vila Esperança através da realização de obras e ações,
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tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa maneira, proporciona a seus assistidos atendimento nas
áreas de educação e lazer; combate a fome e a pobreza; dá proteção
à saúde da família; reivindica para os referidos bairros serviços de
utilidade pública necessários ao melhoramento geral de sua infra-
estrutura; possibilita a inserção de seus associados no mercado de
trabalho; promove a habilitação e a reabilitação de portadores de
deficiência.

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

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

n 2 3.212/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Elisa Costa, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.240/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n
3.24012006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Nova Vida, com sede no Município de Paraopeba.

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

Fundamentação
A referida Associação tem caráter beneficente, cultural, assistencial

e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a
comunidade.

Dessa forma, proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas
de educação e lazer; combate a fome e a pobreza; dá proteção à
saúde da família; promove a inserção de seus associados no mercado
de trabalho; desenvolve atividades de preservação do meio ambiente;
promove a habilitação e a reabilitação de portadores de deficiência;
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celebra convênios e contratos com instituição pública e privada
para alcançar seus objetivos.

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

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

n 2 3.240/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.243/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n
3.24312006 visa a declarar de utilidade pública a Casa Arco-íris, com
sede no Município de Andradas.

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

Fundamentação
A Casa Arco-íris, em funcionamento desde 1998, possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos
adolescentes moradores no Município de Andradas.

Para a consecução de suas metas, oferece-lhes abrigo e
alimentação; propicia-lhes atendimento nas áreas de saúde, educação
e lazer; busca a sua reintegração na própria família ou substituta,
objetivando garantir-lhes o direito de crescer e se desenvolverem em
um ambiente saudável. Em caráter emergencial, pode receber
crianças e adolescentes de outras localidades, com prazo e condições
que o Juizado de Infância e da Juventude fixar.

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

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

n9 3.243/2006, em turno único.
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Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Fusa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.246/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei &
3.246/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Distrito de São Gonçalo e Região, com sede no
Município de Botelhos.

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

Fundamentação
A referida Associação, em funcionamento desde 2001, defende os

interesses, os direitos e as demandas do Distrito de São Gonçalo,
localizado no Município de Botelhos.

No referido distrito e regiões circunvizinhas, suas atividades são
executadas visando à melhoria da qualidade de vida da população,
principalmente nas áreas de habitação, da cultura, do lazer e do
esporte; proporciona, ainda, a inserção dos seus associados no
mercado de trabalho.

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

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

n 3.246/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.247/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Federação das Associações
Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -, com sede no
Município de Contagem.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade a defesa, a unificação e o

desenvolvimento dos movimentos coletivos realizados pelas
associações comunitárias a ela filiadas e que visem estudar e obter
soluções para as demandas das populações envolvidas. Tendo
especial atenção para a melhoria da qualidade de vida nos locais
onde atua, incentiva e promove eventos culturais, recreativos e de
lazer, que são instrumentos de integração e de desenvolvimento
humano.

Além disso, a Facmuc atua como agente promotor da harmonia
social, quando é chamada pelas associações afins para organizar
movimentos, eleições e arbitrar contenciosos naturais da democracia.

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

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

3.247/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.249/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n 2 3.249/2006
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no Município de Ouro Branco.

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

14
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"a", do Regimento Interno.

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

interesses, os direitos e as demandas dos moradores do Bairro
Primeiro de Maio, localizado no Município de Ouro Branco.

No referido bairro, suas atividades são executadas objetivando a
melhoria da qualidade de vida da população, principalmente nas áreas
de saúde, educação, cultura, esporte e lazer.

Também incentiva a solidariedade e a integração entre seus
associados e a comunidade, podendo até mesmo celebrar convênios
e contratos com instituições públicas e privadas para concretização
dos seus objetivos.

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

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

n Q 3.249/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.262/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marlos Fernandes, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche StelIa Maris - CSM -, com
sede no Município de Nova Ponte.

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

Fundamentação
A Creche StelIa Maris, em Nova Ponte, é caracterizada pelo seu

trabalho de assistência a crianças carentes, particularmente àquelas
cujas mães se dedicam a atividades fora do lar.

Fornece assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como
acompanhamento pedagógico para seus assistidos.

Tendo papel importante na formação das crianças sob sua
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orientação, a referida entidade merece o título de utilidade pública.

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

3.262/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.266/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n 9 580/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Instituto São Rafael à Escola Estadual
São Rafael, localizada no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado, a regra básica está consagrada no § I Q do art. 25. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.
No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n 2 13.408, de 1999,

estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
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prestados à coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre
a destinação do estabelecimento, da instituição ou do próprio público
que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.266/2006.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.292/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 2 589/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora do
Carmo à escola estadual localizada na penitenciária do Município de
Carmo do Paranaíba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
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normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do
ai. 25. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei n 2 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a
escolha deve recair, se em nome de pessoa, que seja falecida e se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Caia mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração Pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei & 3.292/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.294/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de
Januária, com sede nesse Município.
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/5/2006, vem a matéria

a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 9 da Lei n o 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores e dos Conselheiros e o art.
31 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidades congêneres que detenham
a mesma finalidade e que estejam registradas nos órgãos
competentes da União e do Estado de Minas Gerais, de acordo com
designação da assembléia geral.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.294/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.295/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado Biel Rocha, tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia -
AMBLJCI ISA-, com sede no Município de Juiz de Fora:

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
18/5/2006, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado, a fim de
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ser examinado preliminarmente quanta aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei n 9 12.972, de 1998 (alterada pela Lei flQ

15.430, de 2005), que disciplina a matéria, são requisitas para que as
entidades filantrópicas passam ser declaradas de utilidade pública no
âmbito estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica, estejam em
regular funcionamento no Estado há mais de um ano, os cargas de
sua direção não sejam remunerados, os seus Diretores sejam
pessoas reconhecidamente idôneas.

Cumpre esclarecer que tais exigências foram atendidas no caso,
não havendo óbice à tramitação do projeta.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 13 e 26 do estatuto da
instituição, guardando coerência com a natureza do seu trabalho,
prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela dissolvida, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
juridicamente constituída e com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social, e que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos seus sócios, não serão remuneradas,
senda-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.29512006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.297/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Apoio à Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no Município de
Uberlândia.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/5/2006 e

L	 i



462
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, parágrafo
único, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será entregue a outra instituição, de caráter comunitário e que preste
serviço à pessoa deficiente, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social e, no art. 28, que a Associação não
remunera os membros da sua diretoria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.297/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.303/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educacional Estrela da
Manhã, com sede no Município de ltaúna.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 19/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 52 do art. 25,
que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem direta ou indireta; e, no art. 37, que, caso ela
seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.30312006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.304/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Maripaense, com sede no Município de Maripá de Minas.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 19/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102,111, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,
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constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos
de sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, sócios, Conselheiros e afins serão gratuitas,
e o art. 29 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e cadastrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 9 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, mas é
necessária a apresentação da Emenda n 2 1, para retificar o nome do
Município sede da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.304/2006 com a Emenda n 2 1, a
seguir apresentada.

Emenda n°1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Maripaense, com sede no Município de Maripá de
Minas.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.305/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos de
Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 19/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.
Fundamentação

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 18, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão doados a
instituição congênere, legalmente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, e, no art. 48, que os
membros do conselho de administração e do conselho fiscal não
serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.305/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.308/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de Saúde de
Montalvânia, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n o 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 9, que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas;
e, no art. 29, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei flQ 3.308/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.310/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a associação O Senhor
Justiça Nossa, com sede no Município de Sete Lagoas.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 26 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem
como as dos seus sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem; e, no art. 30, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere juridicamente
constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.31012006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.311/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Assistencial
Pai Joaquim de Angola - Capaja -, com sede no Município de
Uberlândia.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 2 2 do estatuto da entidade determina
que todos os cargos de direção serão exercidos gratuitamente, não
havendo concessão de vantagens; e o art. 61 preceitua que, caso seja
dissolvida e constatada a viabilidade de prosseguimento de qualquer
das atividades desenvolvidas, através de uma ou mais das suas
unidades, o acervo deverá ser destinado preferencialmente a estas,
caso contrário, será destinado a entidade congênere registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social, no Município de
Uberlândia.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.31112006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.312/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei n2

3.312/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Oliveiras e Córrego
das Flores - Amjo -, com sede no Município de Açucena.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 20/5/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina a
não-remuneração dos seus Diretores, Conselheiros e associados,
enquanto o art. 32 dispõe que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição de caráter
sociocomunitária, com sede e foro no Município de Açucena.

Embora bem instruído o projeto, cumpre-nos emendá-lo apenas
para retificar o nome da entidade, de acordo com a denominação
constante no art. 1 do estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.312/2006, com a seguinte Emenda n9

Emenda n2 1
Dê-se ao art. l a seguinte redação:
"Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Jardim das Oliveiras - Amjo -, com sede no Município de
Açucena.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.625/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no
Município de Passa-Tempo, o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/9/2005 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 4/10/2005, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a pretensão de se alienar o bem e
esclarecesse a sua situação. Atendida a diligência, passamos ao
exame da matéria.

Fundamentação
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Trata a proposição em referência de autorizar o Poder Executivo

a doar à Apae de Passa-Tempo imóvel constituído de terreno urbano
edificado, com área de 1.200M 2, situado no Município de Passa-
Tempo, que o doou ao Estado em 1968, sem a imposição de reserva
alguma.

Instalada no local, a Apae de Passa-Tempo presta relevantes
serviços assistenciais à comunidade e tem, segundo informações do
autor, conservado as instalações existentes e mesmo edificado outras.
Tendo em vista não possuir ela sede própria, vem enfrentando
dificuldades para receber verbas destinadas ao desenvolvimento de
suas atividades. Daí, a razão pela qual pleiteia, agora, seja-lhe
transferido o bem.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o estatuído no art. 18 da
Constituição mineira, é necessária a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n g 8.666, que•
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, acrescenta, para
a transferência de tais bens, que a citada autorização esteja
subordinada ao atendimento do interesse público. No caso em tela, tal
condição encontra-se satisfeita, porque o imóvel será destinado à
continuação das atividades da Apae.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica n 2 7412006, declarou-se
favorável à pretendida transferência de domínio, desde que tenha por
donatário o Município de Passa-Tempo.

Tal sugestão não pode ser desconsiderada, pois a proposição em
análise é de caráter meramente autorizativo, uma vez que a
efetivação da pretendida doação é ato reservado exclusivamente ao
Governador do Estado, conforme dispõe o art. 90, inciso XIV, da Carta
Estadual, que a ele reserva, privativamente, a competência para
dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Em decorrência disso, se a proposição em exame vier a tornar-se
lei, tal como foi apresentada, aquela autoridade, por dispor de poder
discricionário na tomada de ações administrativas, poderá adotar ou
não a medida nela consubstanciada. E, diante da manifestação da
referida Secretaria de Estado, ele não o fará e, conseqüentemente, a
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futura lei se tornará inócua.
Saliente-se, ainda, que, no intuito de preservar o interesse público

na transação, o art. 22 do projeto preceitua que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se não lhe for dada a destinação até o termo
avençado; entretanto, como haverá prosseguimento dos serviços
atualmente prestados, mais adequado seria prever a reversão, se for
desvirtuada a finalidade para a qual ele foi doado.

Cabe-nos, portanto, apresentar o Substitutivo n 2 1, a ser formalizado
na parte conclusiva deste parecer, com o intuito de atender à
sugestão manifestada pelo Poder Executivo, retificar os termos da
cláusula de reversão prevista no art. 2, como também corrigir erro
material relativo ao registro do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.62512005
na forma do Substitutivo n 2 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Passa-Tempo o

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

Passa-Tempo o imóvel edificado, com área de 1.200m 1 (mil e
duzentos metros quadrados), situado nesse Município e registrado
sob o n2 4.457, a fls. 93 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Passa-Tempo.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se ao desenvolvimento de serviços de interesse social ligados
aos portadores de deficiência.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuado o motivo de sua doação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.938/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em

epígrafe determina que o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e
demais publicações legislativas sejam publicados pelo método Braille
de escrita, na forma que especifica.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 18/2/2006, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece, no seu art. l, que a Imprensa

Oficial do Estado deverá publicar, na escrita Brailie, o mínimo de 1%
do total da tiragem do diário oficial e das demais publicações
legislativas, assim entendidas as normas, as resoluções, os decretos
ou os regulamentos expedidos pelos três poderes do Estado.

Dispõe, ainda, no seu art. 2, que a distribuição do "Minas Gerais" e
demais publicações impressas em Brailie será feita em razão da
necessidade específica da comunidade local, desde que seja
garantida sua distribuição nas bancas de jornais e revistas e em
outros locais que distribuam o diário oficial impresso a tinta.

O art. 3Q da proposição determina que o Estado encaminhará aos
Municípios que o solicitarem um exemplar de cada publicação em
Braille.

Nos termos do art. 24, inciso XIV, da Carta Magna, compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência.

A carta política mineira, por sua vez, no art. 10, inciso XV, alínea "o",
dispõe que compete ao Estado legislar concorrentemente com a
União sobre o apoio e a assistência ao portador de deficiência e a sua
integração social. E este o caso do projeto de lei em estudo.

Conclusão
Com fundamento na argumentação exposta, concluímos pela

juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade do Projeto de
Lei n2 2.938/2006.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI No 3.188/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem & 568/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos Remédios o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo" de 18/4/2006 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município de Senhora dos Remédios, constituído de um terreno
com 2.040m2, situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, naquele
Município, e registrado sob o n 2 3.404, a f Is. 211 do Livro 2-L, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena. Ressalte-
se que esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1980
por doação da Fundação Municipal de Saúde de Senhora dos
Remédios, sem ônus de nenhuma espécie.

Ressalte-se que a autorização legislativa para a pretendida
alienação é exigência do art. 18 da Constituição do Estado e, no plano
infraconstitucional, da Lei Federal n9 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, que, em
seu art. 17, subordina o negócio jurídico ao atendimento do interesse
público.

Em cumprimento a essa exigência, o parágrafo único do art. l
estabelece como destinação do imóvel a permuta, pelo donatário, por
outro pertencente a particular, com área de 5.240m2, situado no lugar
denominado Vargas, no mesmo Município, que será utilizado para
edificação destinada à saúde.

Ademais, o art. 2 Q estabelece que, se findo o prazo de cinco anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista, será desfeita a permuta e o imóvel

rs



474
reverterá ao patrimônio do Estado.

Conquanto a proposição não apresente vício que obste a sua
tramitação, é conveniente aprimorar a redação do parágrafo único de
seu art. 12 de modo a tornar claro que a permuta do imóvel caracteriza
por si mesma a destinação da doação ora pretendida e que deverá ser
efetuada pelo Município. Essa a razão da Emenda n 2 1, apresentada
na parte conclusiva.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.188/2006 com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao parágrafo único do art. V a seguinte redação:
"Art1 2 -( ... )
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo

destina-se à permuta, pelo donatário, por área com 5.240m 2 (cinco mil
duzentos e quarenta metros quadrados), de propriedade de Eni
Efigênia Milagres, situada no lugar denominado Vargas, registrada
sob o n2 447, a f Is. 254 do Livro 2-AJ, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Barbacena, na qual será edificada unidade de
saúde.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N93.189/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça e encaminhado a esta
Casa por meio do Oficio n 2 10/2005, o Projeto de Lei n 2 3.18912006
que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente de
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

A proposição recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado por essa Comissão.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, com Emenda
n 2 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem como objetivo a criação de cargos no

Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a proposição sob o
aspecto jurídico-constitucional e observou que não há obstáculo à
tramitação da matéria, uma vez que o projeto não apresentou vício de
inconstitucionalidade de natureza formal. Acrescentou que é
necessária a prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
e a autorização específica da Lei das Diretrizes Orçamentárias.
Destacou que o projeto visa aparelhar o Ministério Público para
receber e processar os feitos recebidos pela instituição e adequar sua
estrutura de funcionamento. No intuito de melhorar a técnica
legislativa, apresentou o Substitutivo n 9 1.

A Comissão de Administração Pública detalhou em seu parecer as
razões que motivaram as medidas propostas pelo projeto,
encaminhadas pelo Ofício n 1 10/2006, tais como: melhoria da
prestação de assessoria jurídica, especialmente na área criminal, o
aumento da demanda social levada ao Ministério Público, a
reestruturação administrativa da instituição, os percentuais relativos a
servidores que exerçam atividades que impliquem exposição a
agentes nocivos à saúde, o reposicionamento do servidor ativo e
inativo do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, entre outras. Opinou pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.18912006 na forma do Substitutivo n 1, reafirmando que essas
revogações, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,
fazem-se necessárias. Apresentou, também, a Emenda n 9 1,
condicionando o preenchimento dos requisitos exigíveis para o
ingresso na referida carreira, nos casos de posicionamento de
servidor.

Foi encaminhado a esta Casa o impacto financeiro do projeto,
contendo projeções para os anos de 2006, 2007 e 2008. 0 percentual
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das despesas com pessoal em 2006, do Ministério Público, é de
1,99% da Receita Corrente Líquida. Nos termos da Lei Complementar
n 2 101, de 4 de maio de 2000, art. 20, inciso II, alínea 'd'o percentual
para o Ministério Público dos Estados é de 2% (dois por cento). Sob
este aspecto, mesmo com a implementação de todas as alterações
previstas no projeto, o limite global, disciplinado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, não será atingido. Desta forma, o projeto
está em conformidade com os limites de despesas com pessoal
estabelecidos por essa lei.

No que tange ao aspecto financeiro, a criação desses cargos não
gera despesas de imediato, as quais ocorrerão apenas quando esses
cargos forem providos, momento em que o ordenador de despesas
deverá observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade, apresentamos as Emendas n 2 2 a 5, que
objetivam, tão-somente, corrigir impropriedades verificadas no texto
do Substitutivo n2 1.

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

3189/2006, no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n P 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n9 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública, e com as seguintes Emendas ns
2 aS.

Emenda n 9 2
Acrescente-se ao final do art. 29 do Substitutivo n2 1 a expressão "a

serem identificados por meio de resolução do Procurador-Geral de
Justiça".

Emenda n2 3
No art. 3Q do Substitutivo n2 1, substitua-se a expressão "Quadro

Permanente" por "Quadro de Pessoal".
Emenda n 2 4

No Anexo 1 do Substitutivo n 2 1, após o título "2 - Quadro Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público", acrescente-se o
subtítulo "Quadro Específico de Provimento Efetivo".

E no Anexo II do Substitutivo n Q 1, após os títulos "1 - Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público" e "2 -
Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público",
acrescente-se o subtítulo "Quadro Específico de Provimento Efetivo".
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Emenda n9 5
Nin Anexo III rin Substitutivo n Q L no quadro "B - Grupo de

Assessoramento", substituam-se as linhas "Assessor 1, n 2 de cargos
32 , padrão MP-67" e "Assessor li, n 2 de cargos 30, padrão MP-67"
por "Assessor II, n 2 de cargos 52, padrão MP-67".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Jayro [essa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.23112006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, acrescenta
dispositivo ao art. 1 2 da Lei n 2 15.018, de 15/1/2004, que obriga as
instituições que menciona a afixarem aviso aos portadores de marca-
passo, nas portas equipadas com detectores de metal.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 25/4/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise pretende aprimorar a redação do art. 1 2 da Lei

n g 15.018, de 2004, facilitando o acesso dos portadores de marca-
passo às dependências das repartições públicas e demais entidades
dotadas de podas equipadas com detector de metal.

Os comandos constantes da lei que se pretende alterar apenas
obrigam tais entidades a afixar advertências aos portadores de marca-
passo. A proposta em tela representa um avanço com relação à citada
norma, ao estabelecer mecanismos que beneficiam os freqüentadores
desses estabelecimentos, como a desativação do sistema de
detecção de metal ou a instalação de acessos que não sejam dotados
do referido sistema de segurança, os quais possam ser utilizados
pelos necessitados.

A Constituição da República é clara ao dispor, em seu art. 196, que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

rs



478
A adoção das medidas propostas visa à proteção da saúde do

cidadão portador de marca-passo, que não pode sujeitar-se aos
caprichos das instituições financeiras e demais entidades que utilizam
este sistema de segurança.

A matéria é de competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, por força do disposto no art. 24, XII, da Carta da
República.

A Constituição do Estado, por seu turno, insere entre as atribuições
da Assembléia Legislativa a prerrogativa de dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, especificamente sobre aquelas
de que trata o art, 24 da Constituição Federal.

Por último, deve ser enfatizado que não existe nenhum óbice a que
se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, conforme
ocorre no caso em tela, uma vez que a matéria não se encontra
inserida entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.23 1/2006.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.596/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n2
1.596/2004 dispõe sobre a orientação de segurança aos passageiros
de transporte coletivo intermunicipal.

Aprovado no l Q turno, na forma do Substitutivo & 1, com a Emenda
n2 1, retorna a proposição a esta Comissão para receber parecer de 2
turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, a

proposição objetiva assegurar aos usuários do serviço de transporte
coletivo intermunicipal o repasse de informações sobre procedimentos
de segurança em caso de acidente, estabelecendo, ainda, sanções
pelo descumprimento da lei.
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Como justifica o autor do projeto, o transporte rodoviário

predomina no País, e um grande número de pessoas percorre as
estradas brasileiras. As estatísticas a respeito de acidentes com
veículos mostram uma incidência considerável de ônibus sinistrados,
com vítimas fatais ou gravemente feridas. Infelizmente, nos
transportes rodoviários coletivos não são fornecidas aos passageiros
informações sobre as saídas e os equipamentos de emergência, como
se faz nos aviões e nos trens.

Vale recordar que a matéria foi amplamente discutida no 1 9 turno,
tendo sido ressaltados seu caráter meritório e a ausência de impacto
financeiro negativo para o tesouro estadual.

Aprovado em 1 0 turno na forma do Substitutivo flQ 1, com a Emenda
n 2 1, a proposição foi aprimorada, deixando o detalhamento da forma
como as informações devem ser prestadas para o regulamento e
restringindo o alcance da norma ao transporte coletivo intermunicipal
de característica rodoviária. Tais alterações foram feitas conforme
orientações do órgão gestor do transporte coletivo intermunicipal no
Estado, o DER-MG, que entende ser inviável a prestação das
referidas informações para os veículos de característica urbana, dado
o elevado número de passageiros e viagens, visto que seu percurso é,
pela natureza do serviço prestado, muito inferior ao do coletivo de
característica rodoviária.

Entendemos que essas orientações podem, em muito, contribuir
para o salvamento de inúmeras vidas, já que se referem a
procedimentos simples, mas de grande valia e comprovada
importância.

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

1.596/2004, no 2 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Bilac Pinto, Presidente - Adaiclever Lopes, relator - Maria Tereza

Lara - Maria Olivia.
PROJETO BE LEI N 9 1.596/2004

(Redação do Vencido)
Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do

transporte coletivo intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - É obrigatória a prestação de informações referentes a

procedimentos de segurança em caso de acidente com passageiros
das linhas de transporte coletivo intermunicipal, de característica
rodoviária.

Art. 2 - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as
sanções previstas na legislação que disciplina os contratos de
concessão e permissão de serviços públicos.

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

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.574/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, com a Emenda n 9 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

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

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

Executivo a doar ao Município de Alvinópolis terreno edificado, com
área de 10.000m 2, situado no Distrito de Mustardas, nesse Município,
transferido ao patrimônio do Estado por força de doação desse ente
federativo, em 1953.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 9 da proposição estabelece
que o imóvel será utilizado para fins educacionais e desenvolvimento
de atividades comunitárias; e o art. 2 Q prevê sua reversão ao
patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de cinco anos,
contados da data de escritura pública de doação, utilizado de acordo
com a finalidade prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
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8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do ar!. 105 da Lei Federal n 9 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos a afirmação de que a alienação em tela, tal como
estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

2.574/2005, no 2 Q turno, na forma do vencido no 12 turno.
PROJETO DE LEI N 2 2.574/2005

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

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

Alvinópolis o imóvel constituído por uma área de terreno e suas
benfeitorias, medindo 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados),
situado na Distrito de Mustardas, no Município de Alvinópolis,
registrado sob o n2 6.463, a f Is. 264 do Livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Alvinópolis.

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização para fins
educacionais e atividades comunitárias.

Art. 2 - O imóvel descrito no art. l Q reverterá ao patrimônio do
Estado,caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 12.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006,
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Elisa Costa.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.581/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São João da Mata o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n2 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2Q turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, Vil, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 9 do art. 189 do mesmo Diploma,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, na forma aprovada no 12 turno, tem por

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
João da Mata parte de terreno correspondente a 2.825,13m 2, a ser
desmembrada de imóvel com 11.200M 2, situado nesse Município e
registrado sob o n9 11.623, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Silvianópolis.

A doação do imóvel tem por finalidade promover a integração social,
por meio de atividades no campo da assistência social, da criança e
do adolescente, condicionada, ainda, à construção, pelo Município, de
prédio para instalação da Escota Municipal Rosa Alvim.

Também indicando o cuidado com a preservação do interesse
público, o art. 2 do projeto estabelece que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista ou se o Município não tiver cumprido sua
contrapartida, a construção de prédio para a instalação do referido
educandário.

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

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

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei fl2

2.58112005, no 29 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI N 2 2.581/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João da

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

São João da Mata a área de 2.825,13m 2 (dois mil oitocentos e vinte e
cinco vírgula treze metros quadrados), parte de terreno com área total
de 11.200 '00M2 (onze mil e duzentos metros quadrados), registrado
sob o n2 11.623, a f Is. 226 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de SiManópolis, conforme memorial descritivo no
anexo desta lei.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a prover
a integração social, por meio de atividades no campo da assistência
social, da criança e do adolescente.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação:

- não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único
do art. 1;

II - o Município não tiver construído prédio para instalação da Escola
Municipal Rosa Alvim.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1 9 da Lei n2 de de de 2006)
O imóvel de que trata esta lei tem a seguinte descrição: com o ponto

inicial no vértice A, localizado na esquina da Rua José Patrício de
Paiva e Rua João Eduardo Rodrigues; deste ponto seguindo pelo
alinhamento da Rua João Eduardo Rodrigues, numa distância de
53,90 m (cinqüenta e três vírgula noventa metros), até encontrar o
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vértice B; deste, defletindo para a direita, numa distância de 22,50
m (vinte e dois vírgula cinqüenta metros), confrontando com a parte
remanescente do terreno pertencente ao Estado de Minas Gerais, até
encontrar o vértice C; deste, defletindo para a direita, numa distância
de 10,90m (dez vírgula noventa metros), até encontrar o vértice D;
deste, defletindo para a esquerda, numa distância de 37,60m (trinta e
sete vírgula sessenta metros), até encontrar o vértice E; deste,
defletindo para a direita, numa distância de 42,88m (quarenta e dois
vírgula oitenta e oito metros, até o vértice F, onde finda a confrontação
com o terreno remanescente do Estado; deste, defletindo para a
direita pelo alinhamento da Rua José Patrício de Paiva, numa
distância de 60,10m (sessenta vírgula dez metros), até encontrar o
vértice inicial A.
PARECER PARA O 2 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.981/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n 2.981/2006
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Naque o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, com a Emenda n 9 1.
Retorna agora a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2

turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, Vil, do Regimento
Interno. Em obediência ao estatuído no § 1 9 do citado art. 189, faz
parte deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei n o 2.981/2006, na forma em que foi aprovado no l

turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque dois
imóveis constituídos de terrenos urbanos edificados, com área de
4.000,00m 2 e 487,50m 2, situados nesse Município, com a finalidade de
servirem ao funcionamento de escola municipal.

Ressalte-se que o art. 18 da Constituição do Estado, o art. 17 da Lei
Federal n2 8.666, de 1993, e o § 2 1 do art. 105 da Lei Federal n2
4.320, de 1964, exigem, para a alienação de bens públicos, prévia
autorização legislativa, devidamente justificada pelo interesse público.

A proposição em análise atende ao interesse público, por destinar os
imóveis a serem transferidos ao Município ao funcionamento de
unidades escolares, além de garantir o retorno dos bens ao patrimônio
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do Estado, caso seja cessada a causa que motivou a doação.
Assim, por atender aos preceitos legais que versam sobre a matéria,

não representar despesas para o erário e não acarretar repercussão
na lei orçamentária, o projeto de lei em exame não encontra óbice à
sua aprovação.

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

2.981/2006, no 22 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI N 2 2.981/2006

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

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

Naque os imóveis constituídos de terrenos urbanos edificados,
situados nesse Município e registrados no Livro 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Açucena:

- área com 4.000,00m 2 (quatro mil metros quadrados), registrada
sob o & 1.824;

II - área com 487,50m2 (quatrocentos e oitenta e sete vírgula
cinqüenta metros quadrados), registrada sob o n2 1.825.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 22 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica esta doação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.168/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.16812006
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Fortuna de Minas os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, com as Emendas n 2s 1 e 2.
Retorna agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2
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turno, conforme dispõe o art. 189, cio o art. 102, VII, do Regimento
Interno. Em obediência ao estatuído no § to do citado art. 189, faz
parte deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas dois imóveis, com
área total de 12.000,00m 2, situados nas Comunidades Rurais de Três
Barras e de Beira Córrego, nesse Município.

A alienação que se pretende efetivar atende ao interesse público
porque os bens se destinam à instalação de consultórios médicos
para atender ao Programa Saúde da Família. Além disso, está
prevista sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos, não forem utilizados com a finalidade indicada.

A prévia autorização legislativa para a transferência de bens
públicos é exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17
da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 22 do art. 105 da Lei
Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

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

3.168/2006, no 2 9 turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI N 2 3.16812006

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

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

Fortuna de Minas os seguintes imóveis:
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- imóvel constituído por um lote de terreno medindo

10.000,00m2 (dez mil metros quadrados), situado na Comunidade
Rural de Três Barras, no Município de Fortuna de Minas, registrado
sob o n 2 18.474, Livro 3-AE, lis. 227v/228, no 1 2 Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas, e

II - imóvel constituído por um lote de terreno medindo 2.000,00m2
(dois mil metros quadrados), situado na Comunidade Rural Beira
Córrego, no Município de Fortuna de Minas, registrado sob o n2
37.902, Livro 3-BE, fls. 57v 58, no 1 9 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - Os imóveis se destinam à instalação de
consultórios médicos para atender o Programa Saúde da Família -
PSF.

Art. 2 - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública
de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1Ç

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.132/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.13212005, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores
do lndaiá o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 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°2.132/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá

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

Dores do lndaiá imóvel com área de 3.000m 2 (três mil metros
quadrados), situado no Bairro Buracão, quarteirão n° 269, naquele
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Município, registrado sob o n° 14.155, a lis. 5 do Livro 3-DD, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Dores do lndaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao atendimento de dependentes químicos ou alcoólatras.

Art. 2 1 - 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.
Saia das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.887/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.887/2005, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Gonçalo do Abaeté 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°2.887/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

Abaeté 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 Gonçalo do Abaeté imóvel com área de 3.750m 2 (três mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), e respectivas benfeitorias,
situado na Av. Padre João de Almeida Mattos, n° 770, naquele
Município, registrado sob o n° 2.796, a fls. 117 do Livro 3-D, no
Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado caso seja desvirtuada a finalidade da doação.
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Art. 3 0 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Fica revogada a Lei n°12.388, de 9 de dezembro de 1996.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.92012006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.920/2006, de autoria do Governador do

Estado, que altera o art. 8° da Lei n° 9.266, de 18 de setembro de
1986, e o Anexo XLII da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998, 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°2.920/2006
Altera o ad. 8 0 da Lei n o 9.266, de 18 de setembro de 1986, e o

Anexo XLII da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 8 0 da Lei n° 9.266, de 18 de setembro de

1986, acrescentado pela Lei n°13.869, de 31 de maio de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"ArL8-( ... )
§ l - A gratificação especial devida aos ocupantes dos cargos de

Comandante de Avião a Jato, código EX-41, Comandante de Avião,
código EX-24, Piloto de Helicóptero, código EX-35, e Primeiro Oficial
de Aeronave, código EX-25, corresponde a, no mínimo, cem horas-
vôo por mês, ainda que não atingido o limite fixado em resolução do
Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado, sendo calculadas
as horas-vôo excedentes, quando houver, proporcionalmente ao seu
valor.".

Art. 2°-O Anexo XLII da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 3 0 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$1.131.917,23 (um milhão cento e trinta e um mil novecentos e
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dezessete reais e vinte e três centavos).

Art. 4°-Fica revogado o § 2°do art. 8 0 da Lei n°9.266, de 1986.
Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 1 °de fevereiro de 2006.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

ANEXO
(a que se refere o art. 2 1 da Lei n° .........

A tabela referente ao "Anexo XLII (a que se referem os arts. 10 e
13 da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998)" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 8.6.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.189/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.189/2006, de autoria do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente
de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais 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°3.189/2006
Cria cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em

Comissão do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais:

- um cargo de Assessor Especial Financeiro, padrão MP-92; um
cargo de Assessor Especial Administrativo, padrão MP-92; três cargos
de Superintendente, padrão MP-83; seis cargos de Coordenador II,
padrão MP-75; quatro cargos de Coordenador 1, padrão MP-71; vinte
cargos de Assessor II, padrão MP-67, de recrutamento limitado;

-
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II - dois cargos de Assessor II, padrão MP-67; dois cargos de

Assessor 1, padrão MP-59; dez cargos de Supervisor II, padrão MP-
44; cinco cargos de Supervisor 1, padrão MP-28, de recrutamento
amplo.

Art. 2 0 - Ficam extintos no Quadro Específico de Provimento em
Comissão do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público vinte cargos de Supervisor II, código MP-SUP-01,
padrão MP-44, a serem identificados por meio de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 30 - Os quadros que compõem o Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público são os constantes nos
Anexos 1, II e III desta lei, com o quantitativo de cargos neles
indicados.

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a lotação dos
cargos de que trata o "caput" deste artigo serão definidas em
resolução do Procurador-Geral de Justiça, ressalvadas as lotações
previstas no Anexo IV desta lei.

Art. 40 - O servidor ativo e inativo dos Quadros de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público que perceber, na data da
publicação desta lei, vantagem pessoal, excedente de enquadramento
e percentual relativo ao pagamento da extinta Gratificação de
Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional - GIAF - à qual fazia jus na
data da publicação da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999,
será reposicionado na classe do padrão cujo valor de vencimento
básico corresponda à soma de seu vencimento básico e das
vantagens acima mencionadas.

§ 1 0 Na hipótese de o vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436,
de 30 de dezembro de 1999, 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 o ingresso na referida classe.

Art. 5 0 - O servidor que fizer a opção pela jornada de quarenta horas
semanais de que trata o art. 20 da Lei n° 14.323, de 20 de junho de
2002, terá como limite de vencimento básico o último padrão previsto
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na classe 8 da respectiva carreira, observado, ainda, para
acréscimo dos padrões, o preenchimento dos critérios a serem fixados
em resolução.

Art. 6 0 - E assegurado ao servidor que estiver exercendo atividade
que implique a sua exposição a agentes nocivos à saúde, nos termos
fixados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, o pagamento de
percentual incidente sobre o seu vencimento básico, nunca superior a
30% (trinta por cento) do padrão MP-42.

Art. 7 0 - E vedado ao servidor dos Quadros Permanente e Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o exercício da advocacia,
bem como de qualquer outra atividade jurídica remunerada, exceto a
de magistério e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso
XVI do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Art. 8 0 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar
Termo de Compromisso para estágio remunerado, por meio de
seleção pública, visando ao aprimoramento profissional de estudante
de curso de nível superior em Direito, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O quantitativo de vagas para o estágio de que
trata o 'caput" deste artigo, bem como para os estágios remunerados
de outras áreas técnicas, a que se refere o art. 94, § 3 0, da Lei
Complementar n°34, de 12 de setembro de 1994, será definido em
resolução, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 9 0 - Ficam incluídas na Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, com a redação dada pelo art. 21 da Lei n°14.323,
de 20 de junho de 2002, os padrões e índices MP-88 - 17,2609; MP-
89- 17,9443; MP-90 -18,6547; MP-91 - 19,3932; MP-92 - 20,161 0.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n°101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 11 - Ficam revogados o art. 52 da Lei n° 11.181, de 10 de
agosto de 1993, e o "caput" do art. 1 0, os arts. 2 0, 3° e 4° e os Anexos

II, III, IV e VI da Lei n°14.323, de 20 de junho de 2002.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 3 0 da Lei ,de de de 2006)

* A tabela referente ao item 1 - Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8.6.2006.

- A tabela referente ao item 2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de Provimento
Efetivo - (cargos a serem extintos com a vacância) foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 8.6.2006.

ANEXO II
(a que se refere o art. 3°da Lei ,de de de 2006)

Carreira de Agente do Ministério Público, a ser extinta com a vacância
dos cargos

* A tabela referente ao item 1 - Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8.6.2006.

.. A tabela referente ao item 2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8.6.2006.

ANEXO III
(a que se refere o art. 30 da Lei ,de de de 2006)

* A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em
Comissão (A - Grupo de Direção) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 8.6.2006.
* A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em

Comissão (6 - Grupo de Assessoramento) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 8.6.2006.

- A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em
Comissão (C - Grupo de Supervisão) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 8.6.2006.

ANEXO IV
(a que se refere o parágrafo único do art. 3 0 da Lei ,de de de 2006)
- A tabela referente ao Quadro de Lotação dos Cargos de

Provimento em Comissão foi publicada no 'Diário do Legislativo" de
8.6.2006.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°3.225/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.225/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 26/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°3.225/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 2612006 à empresa Granja Brasília Agroindustrial
Avícola S.A., nos termos do art. 7°da Lei n°15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2 6.629/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e

Exposições, por meio da proposição em exame, solicita à Presidência
da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig -, solicitando-lhe cópias do protocolo de intenções ou de
documento que normatizou a doação de imóvel à Codemig para
regularização da obra do Centro Regional de Convenções e
Exposições - Conex -, em Juiz de Fora, e dos pareceres resultantes
de visitas técnicas realizadas por sua diretoria ou por seus
funcionários, com o objetivo de conhecer a experiência de gestão dos

- -
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centras de convenções visitados no Brasil.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
encaminhada à Mesa da Assembléia, a fim de receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe esclarecer que a proposição em análise decorre de

requerimento apresentado à Comissão autora pelos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, aprovado durante a 2
Reunião Extraordinária de 16/5/2006. Essa Comissão foi instalada,
para, no prazo de 60 dias, sugerir um modelo de gestão dos centros
de convenções, feiras e exposições em construção no Estado,
particularmente o Conex de Juiz de Fora.

No tocante à iniciativa, ela encontra amparo na Constituição
Estadual, cujo § 39 do art. 54 confere à Assembléia Legislativa a
competência de encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta. De acordo com o mesmo
dispositivo, a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

A matéria em causa está sujeita a controle e fiscalização da
Assembléia, pois, nos termos do art. 49, "c", 4, da Lei Delegada n 2 57,
de 2003, c/c o art. 1 2 da Lei n9 10.326, de 1990, com a redação dada
pela Lei n 9 14.892, de 2003, a Codemig é empresa que integra a área
de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico. De acordo com o art. 2 da Lei n 9 10.326, essa
Companhia tem por objeto a pesquisa e a lavra do minério em
qualquer parte do território nacional, o beneficiamento, a
industrialização, a exploração e qualquer outra forma de
aproveitamento econômico de substância mineral.

O pedido de informações em exame feito por Comissão desta Casa
constitui legítimo exercício de fiscalização e acompanhamento, por
parte do Legislativo, de atos de órgão da administração indireta, e o
acesso à documentação solicitada é imprescindível para poder emitir
juízo sobre o assunto e tomar as providências que julgar necessárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n9

6.62912006.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de junho de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Elmiro
Nascimento.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/6/2006, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Ivo Baia

Cardoso, ocorrido em 26/5/2006, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Ney Octaviani Bernis, ocorrido em 316/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento da Sra.
Helena Nacif Diniz, ocorrido em 1/6/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

- -
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 7/6/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Fábio Avelar, Dalmo

Ribeiro Silva e Gustavo Valadares
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 2 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n2 60812006
(encaminha o Projeto de Lei n 2 3.38312006), do Governador do
Estado - Ofícios - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n2s 3.384 a 3.390/2006 - Requerimentos
n 2s 6.661 a 6.667/2006 - Requerimento do Deputado Paulo Piau -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública
e de Cultura - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alencar
da Silveira Jr. e Carlos Pimenta, da Deputada Jô Moraes e dos
Deputados Padre João e Weliton Prado - 2 Parte (Ordem do Dia): 1
Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Decisão da Presidência - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n Q 99/2006 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Paulo Piau; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução
n 2s 3.137, 3.138, 3.199, 3.200, 3.201, 3.223, 3.224 e 3.22512006 e dos
Projetos de Lei n 9s 133 e 1.040/2003, 1.738/2004, 2.132, 2.632, 2.738
e 2.887/2005 e 2.92012006; aprovação - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Ditzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson

rÁ"
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Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Biliar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 141h14min, a lista de

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

1 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata

-
0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva,	Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 1-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM N Q 608/2006
Belo Horizonte, 6 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel que especifica.

O imóvel em apreço foi incorporado ao patrimônio do Estado em
1992, por doação do Município de Ouro Fino, e era destinado à
construção das instalações da Unidade de Ensino Supletivo daquela
cidade.

A Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favoravelmente
à medida, uma vez que não tem planos para o seu aproveitamento, o
mesmo ocorrendo com a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

Trata-se, como se vê, de providência que vem beneficiar aquela
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comunidade, motivo por que venho solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.383/200€
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que específica ao

Município de Ouro Fino.
Art. 1 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ouro Fino o imóvel constituído pela área de 1.102,00m 2, situado na
Avenida Ciro Gonçalves, naquele Município, registrado sob O flQ 1-
7.371, Livro 2D do Registro Geral, lis. 1, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único - O imóvel destina-se à ampliação de unidade
escolar.

Art. 2 - O imóvel de que trata o ar!. 12 reverterá ao patrimônio do
Estado caso não lhe seja dada a destinação prevista em lei.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.575/2006, da Comissão
de Meio Ambiente.

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, em atenção ao Ofício
n 2 1 .007/2006/SGM, da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos,
indicando o Sr. José Rodolfo Batista para acompanhar as reuniões
dessa Comissão. (- A Comissão Especial dos Resíduos Sólidos.)

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, em atenção ao Ofício
n 2 1 .072/2006/SGM, da Comissão Especial do Protocolo de Quioto,
indicando a Sra. Mariana Paulo Pereira para acompanhar as reuniões
dessa Comissão. (- A Comissão Especial do Protocolo de Quioto.)

Do Sr. José lvo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n 2 6.473/2006, da Comissão de Política
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Agropecuária.

Do Sr. Rogério Antônio Coser, Diretor-Geral da Unale,
encaminhando a programação da conferência anual da Associação
das Assembléias Legislativas Estaduais, dos Estados Unidos, a
realizar-se de 14 a 18/8/2006.

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário de
Agricultura, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.176/2006, da Comissão de Política Agropecuária. (- Anexe-se ao
Requerimento n 9 6.176/2006, da Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Eduardo Nogueira, Secretário Executivo do PSDB em Minas
Gerais, agradecendo a esta Casa a cessão do Plenário para a
realização de convenção partidária e comunicando que o evento foi
transferido para o Expominas.

24 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.384/2006
Dá denominação de Escola Estadual Alfim Ferreira Mendes à Escola

Estadual Montes Clarinhos, situada no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica denominada Escola Estadual Alt im Ferreira Mendes a

Escola Estadual Montes Clarinhos, situada no Município de Salinas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: O referido projeto é de suma importância, pois trata-se

de uma reivindicação da comunidade de Montes Clarinhos, situada no
Município de Salinas, que indica o nome do Sr. Alfim Ferreira Mendes
para a mencionada unidade de ensino, como merecida homenagem a
essa pessoa ilustre e de raras qualidades.

Altim Ferreira Mendes nasceu no Município de Taiobeiras em 1926.
Na infância e na adolescência viveu em Montes Clarinhos, na fazenda
de seus pais. Dedicou parte de sua vida à educação de crianças e
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adultos dessa localidade, desde 1959. Foi também fundador do
culto dominical, dirigente da igreja católica, Juiz de Paz e coordenador
do poço artesiano do povoado.

Hoje, já falecido, seu nome sempre será referência de pessoa
exemplar, conhecida e muito querida pelos habitantes da comunidade.

Diante de exposto, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI M 3.385/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias da Santa

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.

Ai. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação das Voluntárias da Santa Casa de Caeté,
entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade colaborar com
a Santa Casa de Caeté, visando o bem-estar físico e emocional de
seus pacientes e, em condições emergenciais ou eventuais, atender
entidades governamentais ou não governamentais, sem prejuízo para
os serviços destinados à Santa Casa.

Por ser justo o pleito, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 3.386/2006
Declara de utilidade pública a Creche Lar da Criança de Inhapim,

com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar da Criança

de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
Djalma Diniz
Justificação: A Creche Lar da Criança de Inhapim é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que não remunera os membros da sua
administração sob nenhum pretexto e que reverte a totalidade de suas
receitas apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias,
sendo um exemplo de compromisso desinteressado, firmado por
pessoas idôneas e solidárias com a comunidade. Tem por objetivo
fundamental o atendimento de crianças carentes de até seis anos de
idade, integrando-as no processo de desenvolvimento psicossocial,
bem como a promoção da capacitação de pessoas, a proteção da
saúde, da família, da gestante, das crianças e dos jovens.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o
apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.38712006
Declara de utilidade pública a União Operária de Governador

Valadares, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a União Operária de

Governador Valadares, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: A União Operária de Governador Valadares representa

os interesses da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, é
instrumento que busca preservar os seus valores culturais e sociais.

Ela firma convênios e parcerias, procurando formas de atuação que
propiciem melhoria da educação, da saúde e da formação profissional
dos trabalhadores. Promove seminários, palestras, debates e
encontros voltados para a formação política, reciclagem e treinamento
profissional, assim como leva a efeito eventos esportivos e de cunho
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cultural, como espetáculos de teatro, dança e música.
Por esse trabalho de importância para o desenvolvimento social,

esperamos a anuência dos nobres colegas à concessão do pretendido
título declaratório.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.388/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

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

ltaúna imóvel de propriedade do Estado, situado a Travessa Santana,
esquina com a Rua Ildeu Guimarães, correspondente a érea de
415,00M2 (quatrocentos e quinze metros quadadros) e área construída
de 50,725m 2 (cinqüenta vírgula setecentos e vinte e cinco metros
quadrados), devidamente registrada no livro 2-7, lis. 197, sob o n 2 AV-
002-6.397, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna.

Parágrafo único - A alienação do imóvel de que trata o "caput" deste
artigo destina-se ao funcionamento de programas na área de saúde
administrados pela Secretaria Municipal 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 data da escritura
pública de doação, devidamente registrada, não 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 Reuniões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: No imóvel objeto deste projeto de lei funcionou durante

muitos anos o posto de saúde na cidade de ltaúna, mantido pela
Prefeitura Municipal daquela cidade. Hoje, estando desativado,
pretende a municipalidade itaunense reformá-lo para que funcione
como um apêndice da Secretaria Municipal da Saúde.

Entendemos que o imóvel em questão, apesar de construção
pequena, como consta em seu registro (sala de espera, sala de
atendimento, sala auxiliar, instalação sanitária), trará proveito às
comunidades carentes. Além disso, evita-se que seja abandonado,
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servindo de abrigo a marginais. Diante do exposto, conto com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.38912006
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. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Geraldo o imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), localizado em Ribeirão Vermelho, no Município de São
Geraldo, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Visconde do Rio Branco, sob o n Q 19.208, a fls. 76 do Livro 3-X.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de escola municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata o "caput" do art. 1 2 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. 1 Q.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, mas encontra-se cedido ao Município de São Geraldo. Nele já
funciona a Escola Municipal Angelo Benhame. O Município de São
Miguel do Anta vem realizando reformas necessárias no prédio e
pretende nele realizar obras de maior vulto, para melhor atender aos
estudantes e professores e à população local. Afinal, a referida Escola
exerce importante papel na promoção não só da educação, mas do
desenvolvimento social da comunidade.

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

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

PROJETO DE LEI M 3.390/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Perdigão o

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

Perdigão o imóvel constituído de um terreno com área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), localizado na Comunidade de Canjica e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo
Antônio do Monte sob o n 2 11.689, a fis 174v a 175 do livro 3-S.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
desenvolvimento de atividades da administração pública e
comunitária.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: Trata-se de um imóvel de 10000m 2 , localizado na

Comunidade de Canjica, no Município de Perdigão, inscrito no livro
3S, folhas 174v a 175 - Registro n2 11689 do Cartório de Registro de
Imóveis de Santo Antônio do Monte, conforme escritura pública.

O imóvel possui hoje obras direcionadas ao lazer e o interesse do
Chefe do Poder Executivo de Perdigão é fazer melhorias no local,
objetivando o atendimento de toda a comunidade.

Considerando a escassez de atividades de lazer no Município que
propiciem a integração social e a motivação da população,
especialmente as crianças e jovens, para atividades saudáveis, conto
com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.661/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Olavo Machado Júnior por
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ter sido agraciado pela Fiemg com o prêmio Industrial do Ano. (- À
Comissão de Turismo.)

N 2 6.662/2006, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Chefe do Detran-MG as informações que
menciona, referentes à empresa Logiguarda. (- A Mesa da
Assembléia.)

N 2 6.663/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas à substituição dos membros da Junta Central de
Saúde da Polícia Militar, em atenção a denúncias apresentadas por
policiais militares. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.66412006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
tomadas providências a respeito da situação em que se encontram os
moradores do Conjunto Habitacional Via Expressa, no Bairro
Califórnia.

N 2 6.665/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Corregedoria da Polícia Civil com vistas à apuração
de denúncia apresentada pelo Soldado PM Aguinaldo Cassemiro da
Cruz. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N 9 6.666/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Governo dos Estados Unidos da América, ao
Departamento de Justiça do Governo dos EUA, ao Alto Comissariado
da ONU, à Comissão de Direitos Humanos da ONU e à Corte
Interamericana de Direitos Humanos da OEA manifestação de
protesto contra a prisão ilegal de cinco cidadãos cubanos nos
cárceres dos EUA.

M 6.667/2006, da Comissão de Transportes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento
da MG-231, entre os Municípios de Cordisburgo e Lagoa Bonita.

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Piau.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Cultura.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira
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Jr..
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiros das galerias e da TV Assembléia - essa TV
que criamos há 10 anos, justamente para mostrar a realidade do que
acontece nesta Casa, é com prazer e alegria imensa que ocupo esta
tribuna para prestar uma justa e merecida homenagem à nossa
sempre querida e acolhedora cidade de ltabirito, na pessoa do
dinâmico e empreendedor vigário da Paróquia de Nossa Senhora da
Boa Viagem.

Os meus nobres colegas podem estar-se perguntando qual o motivo
da homenagem ao amigo Pe. Miguel Angelo Fiorillo. Esse batalhador
não mede esforços para transformar a paróquia. Ele fornece aos
paroquianos um espaço de qualidade, transformando Itabirito em um
pólo turístico, como tantas outras cidades históricas de nosso rico
Estado de Minas Gerais.

Mas, para quem pensa alto, para quem enxerga além das
montanhas, as dificuldades existem para serem superadas. Não
pensou duas vezes: com ousadia e tino administrativo, começou a
reforma artística da igreja, de acordo com um cronograma, debatido
com os fiéis da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem e
freqüentadores, contando apenas com a ajuda dos paroquianos.

Aquilo parecia um sonho, reformar uma igreja histórica, que brilhou
durante anos e anos, sem ajuda nenhuma da Prefeitura daquela
cidade, apesar de se tratar de um monumento histórico, visitado por
todos que vão a Ouro Preto e passam por Itabirito, pois entram na
cidade para conhecer essa obra-prima que é a Igreja de Nossa
Senhora da Boa Viagem.

Entretanto, no final do túnel, brilhou uma luz: Pe. Miguel tomou
conhecimento da Lei n9 8.313, de 1991. Por dois anos, dois técnicos
formados pela Fundação de Arte de Ouro Preto- Faop -, com quatro
auxiliares, trabalham na restauração do grandioso templo, sem
participação nenhuma do poder público - nem Município nem Estado
nem União.

Para terem idéia, a última intervenção artística na igreja ocorreu há
mais de 40 anos. Passaram-se mais de 40 anos da reforma parcial de
alguns elementos artísticos que compõem o imponente templo.
Iniciaram-se as reformas em 2/2/2004, contando somente com
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recursos próprios, por meio do dízimo e da colaboração de alguns
cidadãos admiradores do patrimônio histórico.

Houve a aprovação da restauração, enquadrada na Lei Federal de
Incentivo à Cultura e autorizada pelo governo federal e o Ministério da
Cultura; o projeto foi aprovado pela Portaria n2 550, de 19/1212005,
publicada no "Diário Oficial da União", em 20/12/2005, autorizando a
captação de recursos. Posteriormente, prorrogada pela Portaria n 2 1,
de 3/1/2006, do Ministério da Cultura, publicada no "Diário Oficial da
União", em 4/1/2006, foi autorizada a captação de recursos no
montante de R$219.498,00.

A MBR, que tem um bom relacionamento, há mais de 40 anos, com
a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, de modo especial, ao
longo dos últimos anos, tem mantido uma parceria de sucesso com as
obras sociais dessa paróquia na restauração da Igreja Bom Jesus de
Itabirito, na edificação do outrora megaprojeto de Itabirito 200, hoje o
Liceu Dom Viçoso, local que abriga centro de convenções, escola
profissionalizante, 'campi' universitários, etc. A MBR se prontificou a
repassar esses valores para a conclusão da grande reforma da igreja,
aliviando os combalidos cofres paroquiais. Em três anos, no
tricentenário da fundação de ltaubyra de Nossa Senhora da Boa
Viagem do Rio de Janeiro, com todo o esplendor, isso será entregue à
população daquela desenvolvida e promissora cidade, que é a nossa
Itabirito.

Quero lembrar que um sonho começava a se tornar realidade. Pe.
Miguel procurou, olhou, insistiu, e a MBR, de modo especial - até
mesmo para me atender, pois liguei para lá -, vendo o compromisso
do Pe. Miguel com aquela cidade, liberou o recurso, autorizando a
reforma. Ressalte-se que a reforma dessa igreja deve ser atribuída
tão-somente ao empenho do pároco, à comunidade e à MBR. Nem o
Município nem o Estado nem a União se prontificaram a auxiliar com
recursos.

Sr. Presidente, como Deputado majoritário naquele Município,
solicito que envie à Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na
pessoa do zeloso pároco, congratulações pela defesa do patrimônio
histórico local; e também à MBR, congratulações pelo patrocínio da
obra de restauração daquele importante patrimônio municipal,
estadual e nacional.
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Repito: trata-se de um sonho que se tornou realidade a partir da

Lei de Incentivo Cultural e, acima de tudo, por causa de uma pessoa,
de um homem que luta por aquela cidade. Lembro, mais uma vez, que
a Prefeitura Municipal, apesar de receber os turistas, que
desenvolvem o comércio, não ajudou em nada, por causa de rixa
política. Quero deixar isso bem claro.

Dias atrás, indicamos um telecentro, mas a Prefeitura não quis, e
Pe. Miguel conseguiu atender à expectativa da juventude. Ele
construiu o que foi pedido pelo governo, e logo teremos o telecentro,
portanto convido todos para a sua inauguração nos próximos dias.
Trata-se de mais uma vitória de Pe. Miguel.

Quero relembrar que o Projeto 2000, que todos consideravam um
sonho, hoje virou realidade, com mais de 160 leitos para acomodar os
turistas, as pessoas que participam de convenções. Há auditórios e
toda a infra-estrutura. O Pe. Miguel é empreendedor, é um pároco que
ajuda a cidade, e tenho de tirar o chapéu e agradecer-lhe.

Sr. Presidente, ainda neste tempo que me resta, quero comentar
que falava ao Deputado Gustavo Valadares que hoje temos uma Belo
Horizonte muito dinâmica.

Eu solicitava do Governador Aécio Neves a implantação de um
centro administrativo - já falava isso aqui - no Aeroporto Carlos Prates.
Desde o início, acompanhávamos isso. O Aeroporto Carlos Prates,
por problema causado pelo P1 e pelo DAC, não pôde ter o centro
administrativo, que foi para Venda Nova; mais justo. Mas justo não
seria se ficasse ali.

E eu falava para o Governador, para o Secretário Anastasia e para
outros companheiros, que a Região Noroeste tinha que receber uma
contrapartida, pois tinham criado essa expectativa. E a contrapartida,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia,
é a implantação do sistema Olho Vivo naquela região, com 50
câmeras espalhadas, para a segurança da população. E a primeira
região tora do hipercentro de Belo Horizonte que receberá esse
projeto. E conquista dos moradores, do Deputado Estadual Alencar da
Silveira Jr., e, acima de tudo, de todos aqueles que acreditavam na
contrapartida.

Tenho certeza c
precisa falar nada,

que V. Exa., Deputado Gustavo Valadares, não
senão irei lembrar-me de V. Exa. tempos atrás, que
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Vivo.
Quero lembrar que fui o primeiro Deputado, anos atrás, a colocar

uma emenda no orçamento, solicitando, Sr. Presidente, câmeras na
região central. E hoje isso é realidade. Houve um problema na
Prefeitura, mas não quero falar sobre isso.

Governador de Minas Gerais, o Olho Vivo é realidade, e temos que
agradecer, mas precisamos, acima de tudo, da abertura da Av. Pedro
II, para desafogar o trânsito da Praça São Vicente e de todo o trecho
da Rua Padre Eustáquio. Fica aqui também essa solicitação.

Na oportunidade, depois do Olho Vivo, agradeço também ao
Governador a implantação do Viva Vida, que estará sediado na nossa
cidade, na minha cidade de Itabirito. Pedimos, solicitamos, e hoje
também isso é realidade. Mais de R$1.000.000,00 foram destinados à
área da saúde na região. E minha cidade e também é nossa. Todos
aqueles que fazem o bem para Itabirito estão fazendo o bem para
toda a região.

Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a inclusão na pauta,
para votação, com urgência, do projeto que determina a colocação de
fotos das pessoas desaparecidas no bilhete da loteria mineira. Isso
colaborará com a campanha que o governo do Estado está fazendo
para identificar e localizar essas pessoas. O bilhete, que roda em
todos os Municípios, é um importante instrumento para essa
campanha.

Com relação à privatização do Mineirão, já está na hora de levarmos
a fundo essa discussão.

Quanto ao fim da cobrança dos estacionamentos nos "shoppings",
falava com Reminho, outro dia, que, em São Paulo e no Rio de
Janeiro, não se cobra mais estacionamento nos "shoppings". Aqui, só
estamos dependendo de um projeto de minha autoria, que está nesta
Casa, para acabarmos definitivamente com essa cobrança. Um
"shopping" tem que ter um bom estacionamento e assegurar os carros
dos clientes. Mais importante que isso é o não-pagamento do
estacionamento.

Solicito também a continuação do contorno da cidade do Serro. Foi
feita a primeira manifestação. Estamos conversando com o Secretário,
e o Prefeito e os membros da Câmara Municipal estão empenhados,
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mas o governo do Estado tem que ajudar agora. Iniciou o contorno
do Serro e não está acabando. E existe uma enorme subida num
bairro que está causando muitos acidentes.

A transferência dos vôos do Aeroporto da Pampulha para o de
Confins é uma realidade, questão que começou a ser discutida em
uma Comissão Especial presidida por mim. Mas agora precisamos
também da transferência dos vôos do Aeroporto do Carlos Prates para
o da Pampulha, o que está passando da hora de ser feito e dará maior
conforto àqueles moradores.

Sr. Presidente, há mais de 10 anos, afirmo que está na hora de se
legalizar o jogo no Brasil. E uma hipocrisia achar que o jogo não
existe. Apresentei um projeto de lei nesse sentido, que foi aprovado
por esta Casa, mas os nossos amigos do Ministério Público... Os
bingos funcionariam sob a guarda da Loteria Mineira, e os cofres do
Estado arrecadariam muito com isso. Resultado: veio o Lula e acabou
com isso; o Ministério Público foi contrário; no Rio e em São Paulo, o
jogo funciona normalmente, com o aval da loteria. Dessa forma, Minas
Gerais está perdendo cerca de R$1.000.000,00 de arrecadação
mensal, que poderiam ser aplicados no social.

Quando pedi a legalização do jogo no Brasil, não tinha bola de
cristal, nunca tive, mostrava apenas a realidade. Há 10 anos quero
legalizar o jogo do bicho, os cassinos, as máquinas, os bingos. Agora
chega a notícia de que o relatório final da CPI dos Bingos deverá
propor a regulamentação do jogo no Brasil. Deputados, foi necessária
uma CRI para se chegar à conclusão a que cheguei aqui há 10 anos!
E brincadeira. Será que, durante todos esses anos, ninguém me
ouviu? Foi necessário o Lula fazer aquele negócio e o pessoal fazer
toda a falcatrua para se entender que o jogo ilegal atende a poucos?

• Deputado Rêmolo Aloise - Dr. Alencar, conceda-me um aparte?
• Deputado Alencar da Silveira Jr. - Com prazer.
• Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. sabe quanto custou aquele

painel?
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Na época do orçamento do

painel, V. Exa. era Secretário.
O Deputado Rêmolo Aloise - Não foi você o fundador da TV

Assembléia?
0 Deputado Alencar da Silveira Jr. - Infelizmente, não sei quanto
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custou o painel desta Assembléia.

O Deputado Rêmolo Aloise - Posteriormente, mostrarei a V. Exa.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Obrigado. V. Exa. era

Secretário. Posso afirmar-lhe que não sei quanto custou o painel
desta Casa, mas posso mostrar a V. Exa. o quanto o Brasil está
perdendo com o jogo ilegal. Minas Gerais está perdendo, hoje, mais
de R$1.000.000,00 por mês, por faltada regulamentação dos bingos.

Para terminar, Sr. Presidente, queria deixar bem claro que
trabalhamos, durante 10 anos, para a regulamentação do jogo, e
agora chega de Brasília uma coisa dessas. E brincadeira!

Agradeço a V. Exa. a paciência. Gostaria de lembrar que, ontem, em
Patos de Minas, em uma operação surpresa da policia, prenderam
todo o jogo do bicho. A imprensa divulgou: 'A Policia Militar prende o
crime organizado em Minas Gerais". Em Minas Gerais, o crime
organizado é contravenção penal.

Se em Patos de Minas houvesse morro com tráfico, se existisse
PCC, com certeza a policia teria com o que se preocupar. Como não
há nada disso, preocupou-se com o jogo do bicho da eleitora de V.
Exa.

O Deputado Rêmolo Aloise - Deputado Alencar da Silveira, peço-lhe
a palavra por mais 1 minuto.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Pois não.
O Deputado Rêmolo A!oise - Dê uma olhada no teto. Veja que há

uma máquina fotográfica giratória. V. Exa. já tinha visto?
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Já.
O Deputado Rêmolo Aloise - Serve para captar as imagens do

Plenário. Sabe quanto custou?
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - V. Exa. é que tem de falar isso.
O Deputado Rêmolo Aloise - Não é da minha época.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Mas o Secretário tem de ... (- E

interrompido.)
• Deputado Rêmolo A!oise - Agradeço-lhe.
• Deputado Alencar da Silveira Jr. - Todas as perguntas que o

Deputado Rêmolo Aloise faz hoje - nunca tive oportunidade de fazer
parte da Mesa - devem ser respondidas pela Mesa Diretora desta
Casa, e não por mim. Tenho certeza de que a Assembléia Legislativa
sempre foi administrada com seriedade. Agradeço-lhe.
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O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. foi candidato. Lamentável e
democraticamente, ficará para a próxima legislatura.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Estaremos juntos.
Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa mineira, povo de Minas Gerais. Ao iniciar meu
pronunciamento, manifesto minha grande alegria, pois recebemos o
convite do Governador Aécio Neves para inaugurar, amanhã, uma das
mais importantes obras realizadas em Minas Gerais nos últimos anos.
Refiro-me à construção da Barragem Hidrelétrica de lrapé, localizada
entre o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Essa barragem tem
uma longa história, que deve ser contada para mostrar a saga de
muitos governantes, Deputados, Prefeitos, Vereadores, lideranças que
lutaram para que esse empreendimento se concretizasse, trazendo
perspectivas de progresso e desenvolvimento para o Norte de Minas e
para o Vale do Jequitinhonha.

A história de lrapé começa há mais de 20 anos, quando o primeiro
projeto foi concebido. O próprio nome é sugestivo, já que, na época,
só se conseguia chegar ao local a cavalo ou a pé- Por isso a
barragem recebe o nome Irapé. Não havia estradas; logo, era
impossível realizar estudos. Portanto, foi muito difícil dar início aos
projetos que viabilizaram a concretização do referido
empreendimento.

Por volta de 1996, após vencer resistências, depois de mais de 10
anos de estudos sobre impactos ambientais e de ter sido feito um
exame pormenorizado, tivemos os primeiros embates. Com  certeza
não teremos uma análise tão rica de detalhes, como a feita pela
Cemig em lrapé. Esse estudo durou mais de 10 anos. Na época,
tivemos uma verdadeira guerra, uma luta para obtermos as licenças
ambiental, de instalação e de operação. Inúmeras audiências públicas
foram realizadas ao lado das margens direita e esquerda do Rio
Jequitinhonha.

Em 1996, na cidade de Cristália, participamos de uma dessas
audiências, da qual pretendo falar. Já se passaram, portanto, 10 anos.
Na época, conseguimos reunir mais de 3 mil pessoas ligadas à
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construção da Barragem de lrapé.

Com a grande imprensa mineira de Belo Horizonte e de Montes
Claros, todos os Prefeitos do Norte de Minas e do Jequitinhonha, que
tinham influência sobre Irapé, conseguimos reunir, em uma grande
tenda, mais de 3 mil pessoas. Ali tivemos movimento puro e exercício
pleno da democracia pois ouvimos representantes dos atingidos de
lrapé, a Pastoral da Terra e movimentos religiosos ligados às igrejas
evangélicas, Vereadores, Prefeitos, Deputados. Conseguimos sair de
Cristália com a aquiescência da licença ambiental, dada em seguida.

Chamo atenção e rendo as minhas homenagens ao companheiro
Evaldo Jener, ex-Prefeito de Cristália, que muito lutou com
Vereadores, Lideranças dessa cidade e de Botumirim e o nosso
companheiro José Maria de Fátima, Prefeito à época, conhecido como
Zé Rico. A partir da integração entre Cristália e Botumirim,
conseguimos a determinação histórica de se conceder a licença
ambiental e de se iniciar a construção de lrapé.

Posteriormente, tivemos um embate jurídico porque a Fundação
Cultural Palmares, órgão ligado ao Ministério da Cultura, alegou que,
às margens do Rio Jequitinhonha, na localidade de Porto Coris, havia
um remanescente de quilombo. A Constituição brasileira não permite
que se faça o deslocamento dos quilombos reconhecidos pela história.
Foi uma ducha de água fria às pretensões de lrapé. Contratamos
estudos históricos e jurídicos da UFMG e da Unicamp e conseguimos
provar que os negros que existiam ou que ainda existem em Porto
Coris eram remanescentes pós-Lei Aurea, ou seja, não se
caracterizavam verdadeiramente como quilombolas.

No caso, a Cemig se prontificou a fazer uma mudança fiel de toda
aquela localidade com todas as pessoas, inclusive transportando
pedra sobre pedra de uma igreja católica centenária que havia em
Porto Coris. A igreja foi artisticamente desmanchada e reconstituída
em outra área, mas as características originais foram preservadas. Foi
uma luta que amanhã será coroada pelo êxito da inauguração de
1 rapé.

Seria injustiça eu não citar a participação do ex-Governador Itamar
Franco, que demonstrou grande sensibilidade. S. Exa., mesmo
vivendo uma desavença muito grande com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, apresentou uma postura muito digna de louvor



515

quando deixou de lado as diferenças com o então Presidente da
República e tomou, em suas mãos, a construção da Barragem de
1 rapé.

O Governador Aécio Neves, em três anos de governo, encaminhou,
apenas a esta Casa, vários projetos suplementares honrando as
contrapartidas do governo de Minas na construção de lrapé. Amanhã,
quando S. Exa. acionar o início da geração de energia da barragem
da integração norte-mineira, com certeza, trará grande expectativa e
oportunidade de desenvolvimento ao Norte de Minas e ao Vale do
Jequitinhonha.

Essa é a história de lrapé. Neste momento, não poderia esquecer os
10 anos de luta e as vezes em que subi a esta tribuna para defender a
realização desse empreendimento para o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha.

Talvez essa barragem traga o benefício da energia elétrica, pois a
falta de energia afugenta a iniciativa privada e as grandes empresas
de construírem suas empresas no Norte de Minas. Isso ocorre até
mesmo conosco, que pertencemos à área mineira da Sudene. Várias
empresas não conseguiram chegar até o Norte de Minas e o
Jequitinhonha por falta de energia. Uma grande empresa de celulose
estava prestes a se instalar em Grão Mogol, mas o estudo técnico
constatou que não tínhamos - e ainda não temos - condições de gerar
energia suficiente. Dessa forma, essa empresa foi instalada em outra
região.

Essa energia captará o recurso da iniciativa privada, trazendo
indústrias, gerando emprego e renda. A partir da geração de energia
de lrapé, escreveremos outra história. Situada no meio das
montanhas, com um clima extremamente aprazível, proporcionará as
mais belas paisagens do Norte de Minas. lrapé também captará os
recursos da iniciativa privada para o turismo. Projetos de irrigação
serão assentados naquela região, não só beneficiando a iniciativa
privada, como também o governo federal e o governo do Estado.
Assim será possível fazer o assentamento de famílias desse badalado
programa de reforma agrária, que, infelizmente, não sai do papel
devido à morosidade. Essa demora proporciona cenas de violência e
vandalismo, como a que ocorreu ontem em Brasília, no Congresso
Nacional, Como o governo federal demora a concretizar esse projeto
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de assentamento rural, gera impaciência nas pessoas que não têm
acesso à terra.

O desenvolvimento trará estradas para a região do Norte de Minas,
gerando emprego e renda para Grão-Mogol, Botumirim e Cristália,
Municípios pobres que precisam dos recursos que lrapé irá gerar para
a região do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Com  esses
recursos suplementares, os Municípios poderão investir na saúde, na
educação e na construção de estradas. E essa a grandiosidade de
lrapé. E essa a lrapé que estamos declamando em verso e para a
qual estamos lutando durante mais de 10 anos. Amanhã teremos a
oportunidade histórica de ver concretizada essa grande obra, esse
grande sonho.

Não poderia deixar de aplaudir a posição da Cemig e de seus ex-
Diretores e também a do atual, Dr. Djalma, que tem realizado um
grande trabalho, dando a prioridade de que Irapé precisa e que
merece. No processo de assentamento das famílias dos atingidos,
que saíram às margens do Jequitinhonha, a Cemig foi de uma
competência e um profissionalismo como pouco se viu em toda a
história brasileira, levando os assentados para terras férteis,
construindo casas, escolas, fornecendo transporte escolar,
construindo postos de saúde e ajudando os Prefeitos que receberam
esses imigrantes de lrapé.

Homenageio a Cemig pela competência, pelo profissionalismo, pelo
carinho com os assentados de Irapé, que saíram de seus locais de
origem e foram para outros Municípios. Cumprimento o "Jornal de
Notícias", de Montes Claros, um órgão valoroso que, há dez anos, faz
tremular a bandeira de ]rapé. Cumprimento o Diretor-Presidente do
"Jornal de Notícias", o jornalista Edgar Pereira, que, muitas vezes,
escreveu várias reportagens e editoriais mostrando a importância de
se priorizar lrapé.

Dois jornalistas desse jornal mostram a importância de lrapé: o
Benedito Said escreve uma coluna sobre o desenvolvimento do Norte
de Minas praticamente todos os meses, sempre situando a usina
como marco de progresso; e o Hélio Machado, na sua coluna política
e de desenvolvimento regional, também não se cansa de fazer
apologias à construção dessa usina.

Neste momento, quero cumprir mais uma missão. Pela última vez,

ai



517
em mais de 10 anos de uso desta tribuna, estamos comemorando.
Podemos brindar a inauguração de lrapé; podemos considerar o
nosso trabalho concluído. Depois, faremos um grande levantamento
da nossa atuação desta tribuna nesse período. Companheiro Dalmo,
durante 10 anos, mostramos aqui que o Norte de Minas, a nossa
região e o Jequitinhonha só têm vez no processo de desenvolvimento
quando há seriedade e competência na implantação desses grandes
projetos. Portanto, Irapé é uma conquista do povo de Minas Gerais;
rapé é uma conquista do Governador Aécio Neves; lrapé é uma

conquista, com muito orgulho, do povo norte-mineiro e dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Parabéns aos construtores de rapé;
parabéns, Minas Gerais, por mais esse gesto e exemplo de
competência na gestão do nosso Estado e na responsabilidade do
trato público. Muito Obrigado.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente em exercício, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, Deputados e Deputadas, telespectadores da TV
Assembléia; é evidente que hoje cada cidade, casa ou sala de aula
deste Estado comenta, com espanto, as cenas ocorridas ontem no
Congresso Nacional, em Brasília. E evidente que esse espanto tomou
de assalto cada um de nós. Nunca imaginaríamos que a Casa que
representa as aspirações do povo pudesse ser depredada e
absolutamente destruída, num ato sem qualquer racionalidade. Digo
isso porque, ao longo da minha vida, acompanho a luta do povo por
melhores condições de vida, quer seja por meio de manifestações nas
ruas, quer seja por meio de greves e paralisações nas empresas e
escolas, quer seja nas fazendas. Nesse largo período de experiência,
aprendi algo: realizar a luta é uma ciência. Não basta que eu saia, aos
trancos e barrancos, pelas ruas deste País, com um grito de revolta,
porque minhas reivindicações não estão sendo atendidas. Para que
haja conquistas, é preciso clareza nas reivindicações. Quem se dirige
aos Poderes e às instituições precisa deixar claro o que quer. Mas a
luta precisa também de uma soma de forças, de uma mobilização e,
mais do que nunca, de aliados que possam somar-se ao desespero
de cada um para conquistar seus direitos.

A luta pela terra no nosso país é histórica - diria, de 500 anos -,
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diferentemente de outros países. Nos Estados Unidos, a
distribuição e a democratização do acesso à terra aconteceram há
mais de 200 anos. E nos países da Europa, a democratização do
acesso à terra, há mais de 100 anos. Há 500 anos, buscamos dar
oportunidade aos que verdadeiramente desejam produzir e ter acesso
à terra.

Faço essa ressalva para que não misturemos as questões da justa
reivindicação com os que querem produzir ato de vandalismo e de
violência, como ocorreu ontem no Congresso Nacional. Sabemos que
a reforma agrária, os avanços e o direito à terra têm sido lentos neste
país. A busca de acelerar os assentamentos ocorre à custa de muita
mobilização dos que lutam pela terra. Não ganharam aqueles que
lutam pela terra, não ganhou a democracia com o que ocorreu ontem
em Brasília. O ato de violência e vandalismo contra uma instituição, o
Congresso Nacional, que representa a sociedade brasileira, apesar
das mazelas e dos erros cometidos, fere não só a democracia, mas
também a luta pela terra. Os que realizaram aquela violência e
agressão contra servidores que estavam no exercício das suas
funções e outros trabalhadores, causando-lhes até traumatismo
craniano, criaram uma imagem deformada da luta pela reforma agrária
e trouxeram prejuízos aos legítimos movimentos.

Caros Deputados e caras Deputadas que nos ouvem em seus
gabinetes, compreendemos que hoje a sociedade brasileira vive uma
situação de instabilidade institucional. Se destruirmos as instituições
que existem neste pais, as instituições democráticas que representam
e organizam a sociedade, quem fortaleceremos? Gostaríamos de
saber isso. E evidente que, ao destruir uma instituição legal neste
país, fortalecer-se-ão o comando do Marcola e o crime organizado,
que se articula, golpeando a legitimidade e a credibilidade das
instituições para comandar um país cujas mazelas sociais são
históricas e prolongadas.

Choca-me muito transformar o acontecido de ontem em disputa
político-eleitoral. Devemos compreender que o Deputado Aldo Rebelo,
Presidente da Câmara, que é do meu partido, agiu corretamente. Não
poderia deixar que a força policial militar entrasse naquela casa, que
tem a segurança para protegê-la. Ali era desautorização do poder
parlamentar. Todavia ele tomou a medida necessária para preservar a
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instituição e penalizar os que irresponsável e inconseqüentemente
promoveram aquele ato. O Presidente da Câmara dos Deputados se
pronunciou, e o meu partido soltou uma nota. Essa casa tem de ser a
da interlocução com a luta do povo, a que recebe os movimentos
sociais. Nada pode cercear o acesso desses movimentos a ela.

Não poderíamos imaginar que, ao abrir mão do poder de disciplina
que a própria Casa tem, transferindo-o para as forças policiais,
experimentaríamos um incidente de tamanha gravidade. Não temos
noção do que seria um confronto de cuja radicalização poderia vir o
derramamento de muito sangue.

E por isso que quero dizer à população que nos escuta que não
podemos confundir democracia com a quebra e com a
desmoralização das instituições desta República. Isso não significa
criar uma alternativa para realizar uma reforma política que as
aperfeiçoe. Essa reforma não foi feita neste ano pela intensificação da
disputa eleitoral rebaixada, impedindo que aquelas instituições
votassem projetos fundamentais para a sociedade brasileira. Reformá-
las e aperfeiçoá-las significa criar mecanismos que impeçam que a
corrupção se impregne naquelas instâncias e que permitam que o
Orçamento da União, os mecanismos de implementação desses
orçamentos e das emendas orçamentárias sejam controlados e seja
feito um absoluto ajustamento para se evitar a corrupção.

Ao se combater a corrupção, ao se querer o aperfeiçoamento das
instituições, não se pode permitir que se desmoralize aquilo que
representa o arcabouço do Estado Democrático. Houve um tempo, e
fui refém dele, em que, quando as instituições foram quebradas, os
tanques e os canhões das forças armadas, que não vemos mais,
impuseram o poder do Estado. Hoje não temos essa alternativa. Ainda
bem que as forças armadas compreenderam o seu papel de defesa
da Nação, da segurança da sociedade, e não de ataque às
instituições ou à sociedade brasileira.

Hoje, ao quebrar as instituições, no meu entender, estamos
fortalecendo um processo que está, pouco a pouco : crescendo, do
qual o Estado de São Paulo recentemente foi refém. Quem não se
preocupou, quem não se estarreceu ao acompanhar o ocorrido no
Estado de São Paulo, em que, durante dois dias, o crime organizado
estabeleceu a dinâmica da maior cidade da América Latina,
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instaurando o terror de rua, ameaçando e matando agentes da
segurança pública e levando à rebelião cronometrada de presídios?
Isso é uma ameaça, sim!

Para enfrentar o crime organizado, precisamos estabelecer um
projeto político de defesa do Brasil, uni projeto em que a segurança
pública não seja uma disputa entre as instâncias, mas sim uma rede
de integração, de parceria das forças armadas, da União, das Polícias
dos Estados, das guardas municipais dos Municípios e da sociedade
organizada, que busca minimizar as mazelas sociais que a sociedade
brasileira enfrenta.

Concluo dizendo que temos de ter responsabilidade institucional,
social, sobretudo, histórica de defender as instituições democráticas
deste país.

Com todas as mazelas, temos o 3 de outubro, quando a população
brasileira dará o troco para quem não respondeu aos compromissos
com os interesses públicos, sociais e os interesses da república
brasileira. E possível dar o troco, ir às ruas e levantar bandeiras,
conclamar os poderes públicos para que abram seus cofres, para
agilizar o processo de reforma agrária, implementar uma política
habitacional, fazer com que mais recursos sejam destinados às
escolas públicas e à saúde pública. Tudo isso é possível, mas não
podemos destruir as instituições, transformando o poder de fato em
crime organizado sob a presidência de Marcola, que queremos ver
punido para que a sociedade se preserve social, política e
moralmente.

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Com a palavra, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Presidente desta reunião, Deputado
Gustavo Valadares, nobre companheira camarada Jô, saudação a
todos que nos acompanham das galerias e pela TV Assembléia. Eu,
Deputado Padre João, e o Deputado Laudelino Augusto temos
procurado acompanhar de perto as construções de barragens no
Estado de Minas Gerais com o fim de produzir energia elétrica. Com a
ameaça de um apagão, existe uma sintonia em tentar construir, no
imaginário do povo, argumentos para que todos sejam grandes
defensores das hidrelétricas, mas sem conhecerem o custo disso.
Prevêem um apagão para 2010. Sabemos que está sobrando muita
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energia elétrica. Não estou contrário aos empreendimentos mas à
forma como são leitos. Já tivemos leis que ficaram inócuas porque
justamente os artigos que vinculavam as licenças, seja prévia, seja de
instalação ou de operação, para cumprimento do programa de
assistência social, foram vetados, e não conseguimos derrubar os
vetos. Já estão celebrando a instalação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
O Governador mandou para esta Casa um pedido de autorização de
R$30.000.000,00 para o reassentamento das mais de 600 famílias
atingidas pelo empreendimento de lrapé. Quando veio essa
mensagem, indaguei: que reassentamento? Onde serão feitos esses
reassentamentos? São mais de 80 reassentamentos. Numa audiência
pública requerida por mim e pelo Deputado Laudelino Augusto,
ficamos chocados com a afirmação da própria Cemig de que aqueles
R$30.000.000,00 já haviam sido utilizados e serviriam simplesmente
para quitar o que já havia sido gasto.

Isso para nossa surpresa e, ao mesmo tempo, indignação. Por que
apenas agora, depois de ter gasto R$30.000.000,00, o Governador
pede a esta Casa autorização? O dinheiro já foi gasto, e, o que é pior,
os problemas persistem.

Lá temos reassentamentos em que o abastecimento de água está
sendo feito por caminhões-pipa. Isso é um escândalo. E o problema é
crônico. Temos aqui um relatório que nos foi repassado detalhando
tudo que está ligado à ONG Campo Vale. (- Lê:)

"Na comunidade de Janaúba, Francisco Sá e Cristália, o sistema de
abastecimento de água foi construído, mas não opera com
regularidade, uma vez que a água que abastece a comunidade tem
alta concentração de calcário. Para que fique própria para o consumo,
é necessário, diariamente, ser tratada com sal, o que não ocorre. A
cada 135m3 de água, são necessários 145kg de sal, porque a alta
concentração de calcário ocasiona o entupimento do cano, etc".

Quem continuará fazendo esse tratamento de água? Será que isso
não custará muito para aquelas famílias reassentadas que não têm
ainda um plano de reativação econômica? Essas famílias foram
deslocadas para inúmeros Municípios diferentes. Pessoas que ali
conviviam há 40 ou 50 anos, com uma ligação afetiva e o hábito de
apoiarem-se uns nos outros - tinham a
o sal, o óleo ou o arroz que faltavan

liberdade de pegar emprestado
1 -, foram esparramadas para
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todas as áreas. No Município de Cristália: Comunidade de Santa
Cruz, Almeida, Bem Querer, Piedade, Conjunto Alvorada,
Gangorrinha, Camargos; no Município de Botumirim: Bela Vista,
Fazenda Bom Jesus e Fazenda Gilu, Córrego Fundo; no Município de
Janaúba, a quilômetros de sua origem: Comunidade Muquem, Terra
Nova, Riacho Fundo. Temos ainda os Municípios de Grão-Mogol, de
Turmalina, de Francisco Sá, de Itacambira, de Montes Claros, de
Engenheiro Dolabela e de Capelinha.

Como se não bastasse essa desagregação e o rompimento das
famílias com sua cultura, sua história e suas relações sociais, elas não
têm acesso à água nem à escola. Em algumas dessas comunidades,
desde fevereiro as crianças estão sem escola, o que é crime. Um
colega Deputado disse que eu exagerei ao falar em crime, mas isso é
realmente um crime, porque o estatuto do direito da criança considera
um dever as crianças estarem na escola, essa é uma
responsabilidade dos pais e do poder público. No caso, não se trata
de uma irresponsabilidade dos pais, pois a desapropriação atropelou
as famílias.

O problema é da Cemig, que está ligada ao governo do Estado, ou
seja, a responsabilidade por essas crianças estarem sem escola é da
Cemig e do governo.

As estradas e pontes não foram construídas, o que está
inviabilizando a ida das crianças para a escola. A inauguração da
Usina Hidrelétrica de lrapé é um absurdo, pois não houve o mesmo
compromisso com o reassentamento, ou seja, a construção de casas,
escolas, postos de saúde, estradas, abastecimento de água e energia
elétrica.

As famílias foram removidas para permitir a produção de energia
elétrica, porém parte delas está sem energia. Isso é uma contradição.
Houve um compromisso, junto à Procuradoria Federal, de que seriam
instalados telefones. As pessoas estão isoladas. Ressalvo que não
são em todos os reassentamentos, mas boa parte não tem água - isso
para não pensar em telefone, que seria um luxo na concepção de
muitos.

O direito dessas pessoas está sendo violado, agredido. Ao ir para a
inauguração, o governo deveria ter, pelo menos, a sensibilidade de
checar junto à Cemig se o plano de reassentamento - moradia, água,
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escota, luz, telefone, saúde - foi executado; entretanto, percebo
que o compromisso com a pessoa, com o ser humano, é muito
pequeno. Agora está ocorrendo uma audiência pública, na Comissão
de Meio Ambiente, para se discutirem os salários dos servidores do
IEF, do Igam e da Feam, os quais estão defasados há 11 anos.
Mesmo com o plano de carreira, em alguns casos o aumento ainda
pode demorar mais três anos.

O respeito ao servidor e a valorização da pessoa são muito
pequenos por parte do governo, para não dizer que praticamente não
existem. Ao mesmo tempo, é assustador constatar quanto o IEF
arrecada. Como se as empresas ligadas à Secretaria de Agricultura e
as fundações e autarquias ligadas à Secretaria de Meio Ambiente
tivessem como finalidade primeira arrecadar, e não prestar um serviço
à sociedade, ao povo de Minas Gerais. Qual é a motivação de um
servidor do IEF, do Igam e da Feam, ao ver seu salário cada vez mais
minguado? Ao mesmo tempo, ele tem de fiscalizar, ser o ator principal
da arrecadação.

Fica nosso apelo aos colegas Deputados, sobretudo da base do
governo, e às Secretarias de Fazenda, de Planejamento e Gestão e
de Meio Ambiente, para que haja um esforço conjunto para valorizar
os servidores ligados ao meio ambiente, especialmente os da Feam,
do Igam e do IEF.

Agua é fonte de vida, esse é um consenso universal. Portanto os
guardiães da vida são esses homens e mulheres que estão no IEF, na
Feam e no Igam. A qualidade da terra, das matas e das águas é a
garantia de abastecimento não só para Minas Gerais. Se o
abastecimento em nosso Estado for comprometido, prejudicaremos
também outros Estados. Esses homens e mulheres devem ser
valorizados, senão a vida, não só hoje, mas nos próximos lo, 100,
300 anos, estará comprometida.

Nosso apelo às Secretarias de Planéjamento e Gestão, de Fazenda
e de Meio Ambiente é para que valorizem seus servidores. Quando o
governo tem interesse, faz as coisas em 24 horas. Não será nada de
mais, nem será um favor se, antes do dia 20/6/2006, conceder o
reajuste solicitado e adequar a tabela salarial dos servidores.
Obrigado.

Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, mais uma vez vou bater

na mesma tecla do valor excessivo da conta de energia elétrica,
cobrado pela Cemig em Minas Gerais. Só no governo Aécio Neves, a
conta de energia elétrica teve aumento de 100%. Uma manchete do
"Estadão" do dia 311512006 diz que a energia elétrica é 42% mais cara
em Minas Gerais do que em São Paulo. Nossa energia é uma das
mais caras do Brasil, só perdendo para um Estado. Outra notícia, do
dia l/6/2006, diz que a energia da Cemig é a 22 mais cara do País.
Dos 27 Estados da Federação, Minas é um dos que mais arrecadam,
cobrando uma tributação muito pesada das pequenas empresas, e é o
Estado que pior remunera seus servidores da educação e da saúde.
Hoje, no jornal "Estado de Minas", uma matéria diz que a Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais sofre a pior valorização entre todos os
Estados da Federação. Os servidores das superintendências de
ensino estiveram nesta Casa, lutando e reivindicando. Os salários em
Minas são os menores do País. Os servidores do IEF estão, nesta
Casa, participando de uma audiência pública, em que reclamam os
baixos salários.

O Estado de Minas está arrecadando bem e aumentando sua
receita. O Governador alardeou o déficit zero, aumentou o valor da
conta de energia elétrica em 100%, e nossa tarifa de água é uma das
mais caras do País - costumo dizer que a água da Copasa vale como
o vinho. Além disso, o IPVA para motos e carros aumentou
astronomicamente. O Governador queria cobrar taxa até para chamar
a polícia, o que impedimos, assim como impedimos a cobrança da
taxa de incêndio para residências. Infelizmente o Governador
conseguiu aprovar a cobrança da taxa de incêndio para o comércio e
a indústria, mas entramos na Justiça.

O cidadão não pode ficar tão prejudicado. Ele não compreende
como vive em um Estado que arrecada tanto, mas que investe tão
pouco nas áreas sociais, e que valoriza tão mal os seus servidores.

Enquanto isso, as pequenas empresas e o povo pagam a conta,
subsidiando as grandes empresas. Em Minas Gerais, as grandes
indústrias pagam apenas 18% de ICMS, e os pequenos comércios
subsidiam a energia elétrica. O cidadão comum paga um terço de
imposto na conta de luz, que vai para os cofres públicos do Estado.
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Se a tarifa for R$1 00,00, o cidadão paga um terço, 30%, ou seja,
R$130,00. Sobre esse valor, calculam-se os 30%, que, na verdade,
representam 42% ou 43% a mais. Portanto temos de mobilizar-nos e
lutar para transformar essa realidade no Estado de Minas Gerais. Há
muitos servidores passando fome. Servidores da área de segurança
pública - policiais civis e militares - estão sem condições de trabalho.
Aqui é um dos poucos Estados onde não se reconhece o auxílio-
periculosidade para os profissionais da segurança pública.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 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.

ACORDO DE LIDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja prorrogado até o dia
14/6/2006 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei n2
3.293/2006, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2007 e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2006.
DECISAO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 7 de junho de 2006.
Gustavo Valadares, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n 2 6.633/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, ao Requerimento n g 6.602/2006, do Deputado
Fahim Sawan, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 7 de junho de 2006.
Gustavo Valadares, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n 2 99/2006, da Deputada Elbe Brandão e outros, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputado Arlen
Santiago e Deputada Lúcia Pacífico; suplentes - Deputados Doutor
Ronaldo e Leonídio Bouças; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado
Ricardo Duarte; suplente - Deputada Elisa Costa; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Leonardo Quintão; suplente - Deputado Adalclever Lopes;
pelo PPS: efetivo - Deputado Marlos Fernandes; suplente - Deputado
Neider Moreira. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n Q 9, os
Requerimentos n 2s 6.666/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e
6.667/2006, 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
Segurança Pública - aprovação, na 101 Reunião Ordinária, em
6/6/2006, dos Requerimentos n os 6.627/2006, da Comissão de
Direitos Humanos, e 6.639/2006, do Deputado Sargento Rodrigues; e
de Cultura - aprovação, na 12 Reunião Ordinária, em 6/6/2006, do
Projeto de Lei n 2 3.218/2006, do Deputado Miguel Martini (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paula Piau, em que

solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n 2 1.911/2004. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII
do art. 232, c/c o art. 141, 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
Resolução n 2s 3.137/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 1912006, concedido à
Empresa Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda.; 3.138/2006, da
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Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 9 2012006, concedido à Empresa Rio Branco
Alimentos S.A.; 3.199/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 22/2006, concedido à
Empresa Rio Branco Alimentos S.A., localizada no Município de
Patrocínio; 3.200/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que
ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 23/2006, concedido à
Empresa Cossisa Agroindustrial S.A.; 3.20112006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n 9 25/2006, concedido à empresa Frigorífico Serradão Ltda.;
3.22312006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n2 15/2006, concedido à Empresa
Berlin Ltda.; 3.22412006, da Comissão de Fiscalização Financeira] que
ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 2412006, concedido à
Empresa Real Alimentos Ltda.; e 3.22512006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n2 26/2006, concedido à Empresa Granja Brasília Agroindustrial
Avícola S.A. (A promulgação.); e dos Projetos de Lei n2 s 13312003, do
Deputado Carlos Pimenta, que proíbe a imposição de requisito relativo
à idade máxima em concurso público nas hipóteses que especifica;
1.040/2003, do Deputado Célio Moreira, que dispõe sobre a inscrição
de observação de interesse médico nos documentos de identificação;
1.73812004, do Deputado Leonardo Moreira, que obriga todos os
técnicos em prótese dentária a afixar em seus laboratórios, de modo
visível, a informação que especifica; 2.132/2005, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Dores do lndaiá o imóvel que especifica; 2.632/2005, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins o imóvel que especifica; 2.738/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fortuna de Minas o imóvel que especifica; 2.887/2005,
do Deputado Antônio Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica; e
2.920/2006, do Governador do Estado, que altera o art. 8 9 da Lei flQ

9.266, de 18/9/86, e o Anexo XLII da Lei Delegada n Q 39, de 3/4/98 (A
sanção.).
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Questão de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
telespectadores da TV Assembléia, antes de levantar questão de
ordem, gostaria de dizer, nesta tarde, desta tribuna, que, em 5 de
junho, comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por meio de
requerimento de minha autoria, esta Casa comemorará essa data na
tarde do próximo dia 14.

Não poderia deixar de trazer a esta Assembléia a notícia de que
Belo Horizonte acaba de ganhar um grande presente na semana em
que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tive o privilégio
de acompanhar o ilustre Governador Aécio Neves até a divisa dos
Municípios de Belo Horizonte e de Santa Luzia, com o Dr. Márcio
Nunes, Presidente da Copasa, toda a Diretoria e alguns funcionários
da instituição, quando foi entregue à população de toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte uma das mais modernas estações de
tratamento de esgoto, a ETE Onça. Foi uma solenidade altamente
prestigiada por várias entidades e autoridades. Tive a oportunidade de
lá estar e de constatar a grandeza dessa obra, que será responsável
pelo tratamento de 100% dos esgotos gerados por Belo Horizonte e
Contagem. Hoje, deu-se o início dessa obra, que, certamente, será
um marco do governo Aécio Neves na área de saneamento ambiental.
Trata-se de uma das mais modernas estações de tratamento de
esgoto, não apenas da América Latina, mas de todo o mundo, que,
evidentemente, facilitará o cumprimento da importantíssima Meta
2010, definida pelo Governador Aécio Neves, em parceria com várias
entidades, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e do Projeto Manuelzão. Pretende-se,
até 2010, recuperar a qualidade das águas do Rio das Velhas. Isso
quer dizer que, em 2010, teremos oportunidade de ver peixes
retornarem ao Rio das Velhas, quando será eliminada, de certa
maneira, toda a poluição ali existente. Assim também se cumprirá uma
das mais importantes metas do governo do Estado: contribuir para a
revitalização do Rio São Francisco. Com essa ETE, melhorar-se-á a
qualidade das águas do Rio das Velhas e, conseqüentemente, a do
Rio São Francisco.

Nós, que tivemos o privilégio de pertencer ao quadro da Copasa e
de reconhecer a alta capacidade dos seus técnicos, prestamos essa
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homenagem, reconhecendo o trabalho de toda a equipe técnica da
Companhia.

Por fim, gostaríamos de deixar registrado, nos anais desta Casa, o
reconhecimento do povo de Minas a essa grande obra. Parabéns, Dr.
Márcio Nunes, Presidente da Copasa, Diretores e funcionários da
empresa, e Governador Aécio Neves, pela importante obra.

Tendo em vista a falta de quórum para a continuação dos trabalhos,
solicito, de plano, o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 8, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 30/5/2006

Ás 9h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 21, inciso III, do
Regimento.lnterno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita por esse parlamentar. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema
"Desafios para a implementação de projetos socioambientais via
MDL". A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião, para ouvir as
Sras. Débora Munhóz, Professora do Curso de Pós-Graduação em
Educação Ambiental, Sustentabilidade e Agenda 21 da Faculdade
Metropolitana de Belo Horizonte; Magda Luzimar de Abreu,
Professora Adjunta do Departamento de Geografia da UFMG; os Srs.
Klemens Laschefski, Professor e membro do Grupo de Estudos em
Temas Ambientais da UFMG; Fernando Lage de Meio, Subsecretário
de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética; e Fulvio
Cupolillo, Coordenador do 5 9 Distrito de Meteorologia do Instituto
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Nacional de Meteorologia, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se, nesse momento, a presença de representantes de
várias entidades: Antônio Tarcizo de Andrade Silva, membro do
Conselho dos Empresárias do Meio Ambiente - Cema-Fiemg -;
Edmundo José Martins, Diretor Operacional da SLU; Fernando
Pinheiro Moreira, Secretário Executivo da Associação Mineira de
Silvicultura - AMS -; Nísio de Sousa Armani, Diretor da Radial
Bionergética Engenharia Ltda.; Rafael Nacif, Assessor de Mudanças
Climáticas da Fiemg; João Batista Ferreira Andrade, representante da
Associação Regional de Proteção Ambiental; Sheila Maria Pinheiro do
Altíssimo, especialista em Direito Ambiental e membro da Comissão
do Meio Ambiente da OAB; Ana Maria Alves Rodrigues, especialista
em Direito Ambiental e Membro da Comissão de Meio Ambiente da
OAB; Jackson Ribeiro, Professor da Escola Agrotécnica Federal de
Inconfidentes; Raimundo Machado Filho, Assessor da Vereadora
Neila Batista; João Paulo Sarmento, Presidente da Sociedade Mineira
dos Engenheiros Florestais - Smef -; Guilherme Dias de Freitas, da
Assessoria de Meio Ambiente Vallourec & Mannesmann Tubes;
Mariana Paula Pereira, engenheira ambiental do BDMG; José
Henrique Gabetta, da Universidade Federal de Itajubá; Sebastião
Renato Valverde, da Universidade Federal de Viçosa; Rubens
Canettieri de Meio, Chefe de Departamento de Meio Ambiente da
Rima Industrial; Mariana Gomes Welter, representante da Faria Braga
Advogados; Fernando Antônio Cardoso, representante da Secretaria
de Estado de Agricultura; Marcos Noraldino Mendonça, membro da
Agenda 21-Crea; Eduardo Tavares, de Instituto HOU. A Presidência
tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente.	 -

ATA DA 139 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 30/5/2006
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As lShlbmin, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio e Ricardo
Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 P turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.00512004, na forma
do vencido em l Q turno, com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta
(relator: Deputado Fahim Sawan); e 2.916/2006, na forma do vencido
em l Q turno, com as Emendas ns 1 a 11, que apresenta (relator:
Deputado Fahim Sawan). O parecer sobre o Projeto de Lei n2
1.933/2004, no 2 Q turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Gustavo
Valadares. O Projeto de Lei Complementar n 2 71/2005 é retirado da
pauta, uma vez que o relator ainda não se encontra em condições de
apresentar o seu parecer. Passa-se à 2 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.622 e
6.623/2006. Passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados André Quintão, solicitando seja dirigido apelo ao
Governador do Estado com vistas a que se revejam os critérios de
concessão do vale-transporte no Estado, de forma que sejam
beneficiados servidores públicos que residam em cidades com menos
de 100 mil habitantes; e Fahim Sawan, solicitando seja realizada
audiência pública desta Comissão para discutir a possibilidade da
ampliação da licença maternidade para 180 dias e da licença
paternidade para 15, dos servidores públicos estaduais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte - Gustavo Valadares -

Maria Olivia.
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/5/2006
Às 1 4h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Jã Moraes e o Deputado Gustavo Valadares, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelas membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de
Lei n9 2.236/2005, em l Q turno, para a qual foi designada a Deputada
Jô Moraes como relatora. 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 1 2 turno, do Projeto
de Lei n 9 2.979/2006 (relatora: Deputada J6 Moraes). Passa-se à 2
Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n os 2.743, 2.802, 2.806/2005; 2.964,
3.022, 3.049, 3.051, 3.062, 3.069, 3.158, 3.162, 3.164, 3.180, 3.184,
com a Emenda n 2 1; 3.185 com a Emenda n 9 1; 3.186, 3.196,
3.208/2006 (relatora: Deputada Jô Moraes); 2.838/2005, 2.986, 3.064,
3.070, 3.075, 3.078, 3.082, 3.095, 3.098, 3.112, 3.113, 3.120, 3.156,
3.209, 3.210 e 3.220/2006, este com a Emenda n1 (Deputada Elisa
Costa), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.603/2006. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa - Jô Moraes - Ana

Maria Resende.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO, À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 30/5/2006

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Tereza Lara e o Deputado Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a dar prosseguimento à discussão do tema
"Tratamento à pessoa com transtorno mental, deficiência mental ou
autismo" e do subtema "Diferenciação entre transtorno mental,
deficiência mental e autismo - tratamento adequado e formas de
inclusão". A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Flávio Lúcio Assis Moreira, Assistente de Atividade de Saúde
da Coordenação de Assistência à Saúde à Pessoa Portadora de
Deficiência - CAAPPD -; João Batista de Oliveira, Subsecretário de
Direitos Humanos; Nelson Garcia, Assessor Jurídico, representando
Flávio Couto Silva de Oliveira, Superintendente da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade - e Diretor do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência - Conped -; Walter Camargos Júnior, representando
Josimar Mata de Faria França, Presidente da Associação Brasileira de
Psiquiatria e Gean Cario Mário Capeline, médico psiquiatra; as Sras.
Lourdes Aparecida Machado e Raquel Pinheiro, Técnicas de Saúde
Mental, representando Marcelo Gouveia Teixeira, Secretário de
Estado de Saúde; Ana Ivanete dos Santos, Procuradora de Justiça da
Coordenação de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência Mental do Ministério Público; Maria Tereza Granha
Nogueira, Psicóloga da Coordenação de Saúde Mental,
representando Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde
Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte -
Cersam -; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação
de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape; Maria Helena
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Roscoe, da Associação dos Amigos Autistas - AMA -; e Mansa
Furia Silva, Presidente da Associação Brasileira de Autismo, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olívia - Maria Tereza Lara.

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 31/5/2006
Às 1 0h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação
da Liderança do BPSP ) e os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir a concretização e implantação da Programação Pactuada
Integrada - PPI - interestadual MG- BA. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. Athos Avelino, Prefeito Municipal
de Montes Claros; Elaine Maria Giannotti, Coordenadora de
Progamação de Assistência do Ministério da Saúde; Wilson Schiavo,
Coordenador do Suporte Operacional de Sistema do Ministério da
Saúde; Vânia de Freitas Drumond, Gerente de Informação dos
Sistemas Assistenciais da Superintendência de Regulação da
Secretaria de Estado de Saúde; Tânia Marta Maia Fialho,Vice- Reitora
da Unimontes; Geraldo Edson Souza Guerra, Diretor- Geral do
Hospital Universitário Clemente de Faria; João Batista Silvério;
Secretário de Saúde de Montes Claros; Luiz Mariano Fernandes
Lopes, Secretário de Saúde de Guananibí (BA); Dorisvaldo Santos
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Oliveira, Coordenador Técnico da Auditoria Médica da Secretaria
Municipal de Saúde de Guanambi (BA); Sebastião Pimenta,
Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Montes
Claros, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
passa às suas considerações iniciais. A seguir registra a presença dos
seguintes convidados: Ronaldo Pereira dos Reis, da Gerência
Regional de Pedra Azul; Wilson Arruda Sobrinho, Secretário de Saúde
de Aguas Vermelhas; Sayonara Alves Guimarães, Secretária de
Saúde de Cachoeiro de Pajeú; Valcir Soares Silva, 2-Secretário da
Câmara Municipal de Claros; Valdemar Soares, jornalista da "Gazeta
Norte Mineira", e Romildo D'Angelis, Diretor Clínico do Hospital
Universitário de Montes Claros. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Participa dos debates o
Sr. João Batista Alves, Secretário Técnico do Conselho Municipal de
Saúde de Montes Claros, e segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim

Sawan - Doutor Ronaldo.
ATA DA 13? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 154 LEGISLATURA, EM 31/5/2006

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar e Gustavo Valadares,
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 Paulo Cesar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre violações ao direito de moradia ocorridas nesta Capital. A
Presidência interrompe a V Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Maurício Jesus, Gerente Social, e Lenira Rueda Almeida, Chefe de

rs-
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Gabinete, representando o Sr. Carlos Henrique Cardoso Medeiros,
Secretário Municipal Adjunto de Habitação de Belo Horizonte; Fábio
Alves dos Santos, da PUC Minas; Carlúcio Gonçalves, Secretário de
Administração Regional Municipal Noroeste; Marcílio de Oliveira
Castro, Coordenador Social da Ação Social Arquidiocesano; Gladston
de Andrade Figueiredo, da Pastoral de Rua; Ademir Silva; Alessandro
de Jesus Costa; e as Sras. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo,
Gerente de Promoção e Proteção Especial, representando a Sra.
Rosilene Cristina Rocha, Secretária Municipal de Assistência Social
de Belo Horizonte; Rosimar Maria Nunes Felix; Claudenice Rodrigues
Lopes, Coordenadora da Pastoral de Rua; Ni Sucupira Machado,
Coordenadora do Acompanhamento Social das Famílias Bolsa
Moradia; Sandra Silar Lopes Silva, Gerente da Coordenação das
Ações para População de Rua; Michele Cristine Pereira, Irmã Paré
Moreira da Pastoral de Rua e Joaquina Júlia Martins, da Pastoral de
Rua, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3 Fase da 2 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 Durval Angelo (3) em que
solicita seja enviado ofício à Administradora Exacta, solicitando cópia
das atas de todas as reuniões por ela realizadas nos condomínios por
ela administrados do Programa de Arrendamento Residencial - PAR -
no Município de Contagem, desde o início de sua contratação pela
Caixa Econômica Federal, para administrar tais empreendimentos;
seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social, pedindo
informações sobre a transferência dos presos com sentença
transitada em julgado da Cadeia Pública de Patrocínio para a
Penitenciária Regional no mesmo Município, inaugurada em março do
corrente ano, e seja anexada a esse ofício cópia do relatório de visita
ao Centro de Integração e Apoio ao Adolescente de Patrocínio -
Ciaap - e aos estabelecimentos prisionais do Município, realizada em

rs
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141912005 seja convocado o Cel. Renato Vieira de Souza,
Comandante da 8 1 Região da Polícia Militar do Estado, para participar
da reunião da Comissão a ser realizada no dia 8/6/2006, com a
presença de convidados, para tratar de assunto referente ao Conjunto
Habitacional Via Expressa, situado nesta Capital; Roberto Ramos em
que solicita sejam enviados ofícios ao Comandante-Geral da Polícia
Militar e ao Governador do Estado, pedindo a substituição dos
membros da Junta Central de Saúde da Polícia Militar do Estado, em
virtude de numerosas denúncias de policiais militares que afirmam a
não-aceitação de atestados médicos para fins de afastamento; Paulo
Cesar e Durval Angelo em que solicitam seja enviado ofício ao
Governador do Estado, solicitando sejam tomadas providências
cabíveis com relação a gravidade da situação em que se encontram
os moradores do Conjunto Habitacional Via Expressa, em Belo
Horizonte, que vêm tendo suas moradias tomadas e suas vidas
ameaçadas por grupos de tráfico de drogas no local. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Jésus Lima.

ATA DA 7 REUNIÃO, ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 49

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM
6/6/2006

Às 1 4h3omin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Olívia (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BPSP) e Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado
Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB ) e
o Deputado Adalclever Lopes, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão. 0 Presidente acusa o
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recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n Q 3.166/2006, em turno único
(Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 1 2 Fase da 2a Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 2 Q turno, o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n9 1.596/2004 na forma do vencido no 1 2 turno (relator:
Deputado Adalclever Lopes). 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, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n 2s 2.985, 2.996, 3.035, 3.046, 3.053 e 3.090/2006. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns
6.542, 6.543, 6.544, 6.545, 6.585, 6.587, 6.609, 6.610, 6.615 e
6.616/2006. Registra-se a presença do Deputado Bilac Pinto que
neste instante passa a assumir a presidência. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n2s 2.852 e 2.860/2005, e
2.969/2006. Passa-se à 3Q Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de prioridade no
asfaltamento da MG-231, entre os Municípios de Cordisburgo e Lagoa
Bonita; Dinis Pinheiro, em que solicita seja realizada reunião com os
convidados que menciona, para obter informações sobre a BR-259,
entre Gonzaga e Divinolândia de Minas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Cecília Ferramenta - Dimas Fabiano.

ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 6/6/2006
Às 151h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares,
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Ricardo Duarte e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento do ofício do Sr. Alceu
José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Institucional, publicada no "Diário do Legislativo" no dia 3/6/2006. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar n2 78/2006 e Projeto de Lei n 2 2.68512006, ambos no
1 turno (Deputado Fahim Sawan); Projeto de Lei n 2 3.206/2006, no 12

turno (Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 1? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 9 turno, do Projeto de Lei n 9 1.933/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); e pela aprovação, no 1 2 turno, do
Projeto de Lei n 2 3.189/2006, na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
n 2 1, que apresenta (relator: Deputado Fahim Sawan). A Presidência
retira de pauta o Projeto de Lei Complementar n 2 71/2005, no 1 2 turno,
em virtude da ausência do relator, Deputado Antônio Júlio, que se
encontra dentro do prazo de relatoria. Passa-se à 2? Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 9 6.63412006. O Requerimento n2
6.633/2006 é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais.
Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado apelo à Seplag e à SEE
com vistas a que sejam tomadas as providências cabíveis em relação
à situação do Diretor de Escola, e Fahim Sawan, solicitando seja
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formulado apelo à Secretária de Estado de Educação para que
estude a situação dos professores dos conservatórios estaduais de
música, em especial dos professores do Conservatório Estadual de
Música Renato Frateschi, no que tange o concurso público realizado
em 2001. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 7 de junho, quarta-
feira, às 9 horas, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei &
3.18912006, em 22 turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte - Dinis Pinheiro - Maria

Olívia.
ATA DA 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?

LEGISLATURA, EM 716/2006
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Sebastião Costa e Ricardo
Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ricardo Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Resolução ns 3.137, 3.138, 3.199, 3.200, 3.201, 3.223, e
3.224/2006 (Deputada Maria Olivia); Projeto de Resolução n2
3.225/2006 e Projetos de Lei ns 2.005/2004, 2.132, 2.738, 2.887,
2.920 e 3.18912006 (Deputado Ricardo Duarte). 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução ns 3.137,
3.138, 3.199, 3.200, 3.201, 3.223, e 3.22412006 (relatora: Deputada
Maria Olivia); do Projeto de Resolução n 9 3.225/2006 e dos Projetos
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de Lei n 2s 2.005/2004, 2.132, 2.738, 2.887, 2.920 e 3.18912006
(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, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Ricardo Duarte.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°133/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 133/2003, de autoria do Deputado Carlos

Pimenta, que dispõe sobre a fixação de limite máximo de idade para
ingresso no serviço público estadual, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°133/2003
Dispõe sobre a fixação de limite máximo de idade para ingresso no

serviço público estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - A fixação de limite máximo de idade para ingresso em órgão

ou entidade da administração direta e indireta do Estado somente será
admitida quando tratar-se de cargo ou emprego público cujas
atribuições exijam desempenho de atividades predominantemente
físicas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ricardo Duarte.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.040/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.040/2003, de autoria do Deputado Célic

Moreira, que dispõe sobre a inscrição de observação de interesse

- -
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médico nos documentos de identificação, 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°1.040/2003
Dispõe sobre a inscrição de informações de interesse médico em

cédula de identidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica assegurado ao titular de cédula de identidade expedida

por órgão estadual o direito de nela fazer constarem informações
sucintas sobre o tipo sangüíneo, a disposição de doar órgãos em caso
de morte e as condições particulares de saúde cuja divulgação possa
contribuir para preservar sua saúde ou salvar sua vida.

Art. 2 0 - O exercício do direito estabelecido nesta lei não exclui a
incidência de taxa de expedição de documento prevista na legislação
em vigor.

Art. 3 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ojalma Diniz, relator - Ricardo Duarte.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.738/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.738/2004, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que obriga todos os técnicos em prótese dentária a afixar em
seus laboratórios, de modo visível, a informação 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°1.738/2004
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Obriga os técnicos em prótese dentária a afixar em seus
laboratórios a informação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Ficam os técnicos em prótese dentária obrigados a afixar

em seus laboratórios, de modo visível, informação quanto à proibição
legal de realizarem procedimentos odontológicos clínicos ou cirúrgicos
bem como ao seu dever de prestar apenas serviços inerentes à
profissão, solicitados por dentistas e sob a orientação profissional
destes.

Parágrafo único - A informação de que trata o "caput" constará em
cartaz impresso em campo não inferior à área de 60cm x 30cm
(sessenta centímetros por trinta centímetros), com os seguintes
dizeres: Ao técnico em prótese dentária é proibido o exercício da
odontologia clínica e cirúrgica, prática profissional de competência e
responsabilidade exclusivas dos cirurgiões-dentistas, de acordo com o
art. 4 0 da Lei Federal n°6.710, de 5 de novembro de 1979, sendo-lhe
vedado:

- prestar, sob qualquer forma, assistência direta aos pacientes;
II - manter, em sua oficina, equipamento e instrumental específico de

consultório dentário;
III - fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.".
Art. 2 0 - O Poder Executivo indicará o órgão fiscalizador do

cumprimento desta lei.
Art. 3°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.632/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.632/2005, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Andrada, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município
de Tocantins o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do 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 § 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°2.632/2005
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Tocantins o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Tocantins imóvel com área de 25.211 m 2 (vinte e cinco mil duzentos e
onze metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob o
n°32.989, a tis. 142 do Livro 3-13O, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo terá
a seguinte destinação:

- a área correspondente a 2.397,62m 2 (dois mil trezentos e noventa
e sete vírgula sessenta e dois metros quadrados) destina-se à
regularização de ocupação;

li - a área remanescente destina-se à construção de um parque de
exposições e de uma praça de esportes.

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, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.738/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.738/2005, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Fortuna de Minas 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 °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°2.738/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas

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

Fortuna de Minas imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), e respectivas benfeitorias, situado no Povoado Córrego
de Areias, naquele Município, registrado sob o n°13.613, às fls. 21v e
22 do Livro 3-V, no Cartório do 1 ° Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de atividades comunitárias.

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, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Clívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
3.137/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n°3.137/2006, de autoria da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 19/2006, nos termos do art. 7° da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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 RESOLUÇÃO N°3.137/2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda.

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

Tributação no 19/2006 à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar
Lida., nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Cosia, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.138/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.138/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 20/2006, nos termos do art. 70 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d ari. 268 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°3.138/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Rio

Branco Alimentos S.A., localizada no Município de Visconde do Rio
Branco.

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

Tribulação n° 20/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A.,
localizada no Município de Visconde do Rio Branco, nos termos do art.
7 0 da Lei n°15292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Ricardo

Duarte.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°3.199/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.199/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n o 22/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004 , foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.199/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Rio

Branco Alimentos S.A., localizada no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 22/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A.,
localizada no Município de Patrocínio, nos termos do art. 7° da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.200/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.200/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 23/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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 RESOLUÇÃO N°3.200/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Cossisa Agroindustrial S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 23/2006 à empresa Cossisa Agroindustrial S.A., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

3.201/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.201/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 25/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.201/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

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

Tributação n° 25/2006 à empresa Frigorífico Serradão Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
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3.223/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.22312006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 15/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.223/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Sertin Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 15/2006 à empresa Bertin Ltda., nos termos do art. 70
da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Ricardo

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

3.224/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.224/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 24/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.224/2006
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Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Real Alimentos Lida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°24/2006 à empresa Real Alimentos Lida., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 1 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Sebastião Cosia, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
MENSAGEM N 2 609/2006

Belo Horizonte, 7 de junho de 2006.
Senhor Presidente,
Reportando-me à Mensagem flQ 610**, de l Q de junho, dirigida a

essa egrégia Assembléia, que encaminha projeto de lei que altera a
Lei n o 6.084, de 15 de maio de 1973, solicito a V. Exa. promova a sua
tramitação em regime de "urgência urgentíssima", dado o extremo
interesse do Estado em relação à matéria.

Com meus protestos de elevada consideração,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n 3.374/2006.
* - Publicado de acordo com o texto original.
** - A Mensagem n Q 610 recebeu na Assembléia Legislativa o n

606/2006.
MENSAGEM N Q 61012006

Belo Horizonte, 8 de junho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-

me submeter à consideração dessa egrégia Assembléia o projeto de
lei que institui o fundo contábil FUNDOMIC para execução do
Programa de Universalização do Acesso a Serviços de
Telecomunicações em Minas Gerais - Minas Comunica.

O objetivo maior da proposição é o de criar condições para que
100% dos Municípios mineiros tenham acesso a serviços de
telecomunicações, incluindo o serviço móvel, com capacidade de
prover telefonia e transmissão de dados.

Nesse contexto, o Programa se destina a viabilizar, com a
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participação do Estado, a extensão da disponibilidade de serviço
móvel, com a capacitação anteriormente referida, a todas as sedes
dos Municípios do Estado de Minas Gerais. Este acréscimo de
disponibilidade permitirá que os cidadãos de cerca da metade dos
Municípios mineiros passem a ter acesso à conectividade
oportunizada pela rede do serviço móvel, que, em todo o país, tem
hoje mais do que o dobro de usuários do que o sistema de telefonia
fixa, de cuja universalização tratou o poder concedente na Lei Geral
de Telecomunicações.

Inegável é o alcance social da medida. A acessibilidade à rede
móvel é indispensável para que o próprio Estado possa, através da
conectividade e da disponibilidade universal de serviços de
telecomunicação (fixos ou móveis, que possibilitem também a
transmissão de dados), levar serviços do e-governo ao alcance de
todos os cidadãos.

Trata-se de passo relevante na melhoria da infra-estrutura dos
serviços de telecomunicação disponíveis aos cidadãos de todas as
Cidades Mineiras.

Da mesma forma, os cidadãos até agora excluídos da possibilidade
de acesso aos serviços de telecomunicações, na modalidade pré-
pago, passam a ter conectividade com impactos positivos na
cidadania e na geração de renda de milhares de trabalhadores
autônomos e de pequenos empreendimentos nos Municípios que hoje
não contam com esses serviços.

O Programa 'Minas Comunica" irá mobilizar até o final de 2007,
recursos de até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
advindos de recursos orçamentários que serão remanejados, da
utilização de recursos de linhas de crédito externa já contratada e de
recursos a serem incluídos na proposta orçamentária do próximo
exercício.

Com tais recursos, o Estado irá viabilizar sua participação em
projeto para tornar universal, em todas as cidades mineiras, o acesso
ao serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e transmissão
de dados. A escolha das operadoras se dará mediante processo
licitatório. Regulamento definirá, entre as hipóteses previstas, a forma
como se dará a participação financeira do Estado: participação
através de parceria público-privada ou aquisição de debêntures,
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conversíveis ou não em ações, corrigidas por índice de preços com
taxa de juros anual limitada a 1% a.a., ou, ainda, equalização dos
juros de operações financeiras contratadas pelas operadoras para
investimento em equipamentos para viabilizar a infra-estrutura do
projeto, limitada essa equalização ao percentual máximo de 12% ao
ano.

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

Como Vossa Excelência poderá constatar, trata-se de iniciativa que
diz respeito ao mais relevante interesse do povo mineiro.

Nos termos do art. 69 da Constituição Estadual, solicito a essa
egrégia Assembléia Legislativa que o projeto de lei seja apreciado em
regime de urgência.

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

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.391/2006
Cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de

Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic, para execução do
Programa "Minas Comunica".

Ar!. 1 ° - Fica criado o Fundo para Universalização do Acesso a
Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, com o
objetivo de dar suporte financeiro ao Programa de Universalização do
Acesso a Serviços de Telecomunicações no Estado de Minas Gerais -
Minas Comunica, que se destina a viabilizar o acesso de todas as
cidades mineiras ao serviço móvel, com capacidade de prover
telefonia e transmissão de dados.

§ 1 ° - O Programa a ser sustentado com recursos do Fundomic será
instituído em ato do Poder Executivo, que definirá também seus
requisitos e condições operacionais, observadas as disposições desta
lei e da Lei Geral de Telecomunicações.

§ 2 1 - O Fundomic rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei
Complementar n°91, de 19 de janeiro de 2006.

Ar!. 2 0 - São beneficiárias do Fundo as operadoras de serviço de
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telecomunicações habilitadas a operar no Estado de Minas Gerais,
selecionadas mediante processo licitatório, para participação no
Programa "Minas Comunica'.

Art. 3°- São recursos do Fundo:
- os consignados no orçamento do Estado ou em créditos

adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito externo de que o

Estado seja mutuário;
III - os provenientes de outras fontes.
Art. 4 0 - O Fundomic, de natureza e individuação contábeis, terá

seus recursos aplicados sob a forma de operações definidas em
regulamentação, nas seguintes modalidades:

- através de contrapartida do Estado em projeto de parceria público
privada;

II - aquisição de debêntures, conversíveis ou não em ações,
remuneradas por índice de preços, com taxa de juros anuais de até
1% a.a.;

III - equalização de juros de operação financeira contratada pelas
operadoras para viabilizar os investimentos de infra-estrutura
necessários, limitada esta a 12% a.a.

Parágrafo único - Fica o Poder executivo autorizado a efetuar as
aquisições de debêntures a que se refere o inciso II até o limite global
de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) deduzidos desse
limite, se for o caso, os valores máximos passíveis de desembolso
através de contrapartida ou equalização prevista nos incisos 1 e III
deste artigo.

Art. 5 0 - O prazo das operações contratadas no âmbito do Fundo
será de até quinze anos contados da data da vigência desta lei,
equivalente ao prazo de duração do Fundo.

§ 1 ° - Com a extinção do Fundo, as receitas decorrentes de seus
direitos e as disponibilidades de caixa remanescentes reverterão ao
Tesouro do Estado.

§ 2 0 - O Estado poderá redirecionar parcialmente recursos do Funde
para o Tesouro Estadual, desde que as finalidades do Programa não
sejam comprometidas.

Art. 6 0 - O Programa de Universalização do Acesso aos Serviços de
Telecomunicações no Estado de Minas Gerais - Minas Comunica terr
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como objetivo:

- disponibilizar, até 31 de dezembro de 2008, a todas as cidades do
Estado de Minas Gerais o acesso aos serviços de telecomunicações,
especialmente ao serviço móvel, com capacidade de prover telefonia
e transmissão de dados;

II - proporcionar infra-estrutura para acesso aos serviços
governamentais por meio eletrônico em todos os Municípios do
Estado de Minas Gerais;

III - permitir aos cidadãos mineiros o acesso ao serviço móvel, com
capacidade de prover telefonia e transmissão de dados, de forma
universal, em todas as cidades do Estado de Minas Gerais, em
igualdade de condições.

§ 1 ° - Para atingirem o objetivo descrito no inciso III, as operadoras
que participarem do Programa deverão disponibilizar planos de
serviço, em especial na modalidade pré-pago de forma equânime e
não discriminatória, em todos os Municípios do Estado de Minas
Gerais em que atuem, com qualidade de serviço adequada.

§ 2 0 - Na hipótese de descumprimento do disposto no § 1, o
regulamento, se necessário, deverá prever a imposição de multa.

Art. 7°-Os programas a serem mantidos com recursos do Fundomic
observarão as seguintes condições gerais, além das condições
específicas definidas em regulamentação:

- estabelecimento de cronograma físico-financeiro para
disponibilização dos serviços nos Municípios do Estado de Minas
Gerais;

II - exigência de tratamento isonômico aos consumidores em todos
os Municípios do Estado de Minas Gerais por parte das operadoras
participantes do Programa.

Art. 8 0 - O Fundomic terá como órgão gestor e executor a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico com as atribuições
definidas no Regulamento, nos termos da Lei Complementar n°91, de
2006.

Parágrafo único - Ficam atribuídas à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico as competências previstas na Lei
Complementar n°91, de 2006.

Art. 9 0 - Cabe a Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão
financeira do gestor no que se refere à elaboração de sua proposta
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orçamentária e de cronograma financeiro da receita e da despesa.
Art. 10 - Integram o grupo coordenador do Fundomic um

representante das seguintes Secretarias de Estado:
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
III - Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - Secretaria de Estado de Governo;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana.
Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo

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

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do Fundomic obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 12 - Para implantar e desenvolver o Programa Minas Comunica,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o
montante de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), utilizando
as fontes de recursos de que trata o § 1° do art 43 da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, 'b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Hospital Vera Cruz pelo transcurso dos 57

anos de sua fundação, comemorado no mês de abril (Requerimento nQ
6.51912006, do Deputado Célio Moreira);

de aplauso a toda a equipe do Hospital Vera Cruz pelos relevantes
serviços por ela prestados no atendimento médico-hospitalar
(Requerimento no 6.52012006, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Prof. Virgínio Cândido Tosta de Souza por
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sua posse como Reitor da Universidade do Vale do Sapucaí
(Requerimento n 9 6.559/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao médico Márcio José de Castro Silva por seu trabalho
pioneiro em cirurgia endovascular e pela homenagem por ele recebida
na abertura do Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular em
São Paulo (Requerimento nO 6.560/2006, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pelos 198 anos
de fundação da polícia civil no Brasil, comemorados em maio
(Requerimento n 2 6.563/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rede Pitágoras pelas comemorações dos seus 40
anos de fundação (Requerimento nO 6.56412006, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Pampulha late Clube pelo transcurso do 45
aniversário de sua fundação (Requerimento n 9 6.565/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Conselho Universitário da Universidade
Federal de Uberlândia e com as Faculdades de Engenharia Elétrica -
Feelt -, de Gestão e Negócios - Fagen -, e de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais - Fafics -, pela aprovação, respectivamente, dos
cursos de graduação em Engenharia Biomédica, Administração de
Empresas e Bacharelado em Teatro (Requerimento n 9 6.570/2006, do
Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha por
sua escolha para ocupar a vaga deixada pelo Ministro Nelson Jobim,
no Supremo Tribunal Federal (Requerimento n 9 6.58812006, do
Deputado Gil Pereira);

de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar pela atuação do Aspirante
Davi Lucas Soares no resgate da menina Júlia, cujos pais faleceram
em acidente na BR 381 (Requerimento flQ 6.599/2006, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Apae de Lagoa da Prata pelo transcurso
do 25Q aniversário de sua fundação (Requerimento n9 6.603/2006, da
Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o Hotel Dias, de Pouso Alegre, pelo
transcurso do W aniversário de seu funcionamento (Requerimento n2
6.608/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a Sra. Maria Edna Fagundes Veloso,
Juíza Federal, por sua posse no cargo de Diretora no Foro da Seção
Judiciária de Minas Gerais (Requerimento n 2 6.611/2006, da Deputada
Maria Oliva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.267, DE 8 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A.

Faço saber que a Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 26/2006 à empresa Granja Brasília Agroindustrial
Avícola S.A., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de junho de

2006; 218° da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

ATAS
ATA DA 442 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 154 LEGISLATURA, EM 8/6/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Agostinho Patrús

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 609 e 610/2006
(solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n9
3.37412006 e encaminha o Projeto de Lei n9 3.391/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 22 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n 2s 3.392 a 3.397/2006 - Requerimentos n9s 6.668 a 6.676/2006 -
Requerimento do Deputado Edson Rezende - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Administração Pública e de
Turismo - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2 1 Parte
(Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente -	Comunicação	da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
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Deputado Edson Rezende; deferimento - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Elmiro Nascimento - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -
André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Célio Moreira - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Edson Rezende - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h2min. a lista

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

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marlos Fernandes, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Neider Moreira, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM M 60912006
- A Mensagem n2 609/2006, solicitando tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei n 9 3.374/2006, foi publicada na edição
anterior.

MENSAGEM N 9 61012006
- A Mensagem n 9 610/2006, contendo o Projeto de Lei n 2 3.39112006

e solicitação de tramitação em regime de urgência para o referido
projeto, foi publicada na edição anterior.

OFICIOS
Do Sr. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, prestando

informações relativas ao Ofício n 2 1.001/2006/SGM, da Comissão
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Especial do Cooperativismo. (- A Comissão de Turismo.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
documentos em atendimento a solicitações de diligência da Comissão
de Justiça. (- Anexe-se aos Projetos de Lei ns 2.081/2005, 3.100,
3.105 e 3.141/2006.)

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 6.517/2006, da
Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Desenvolvimento
Social, comunicando celebração de convênio entre o governo do
Estado e o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da
Secretaria de que é titular. (- 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. Hamilton Chagas Filho, Prefeito Municipal de Inhapim,
prestando informações em atendimento a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, encaminhado por meio do Ofício n2
1.0 1 5/2006/SG M. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 3.230/2006.)

Do Sr. Silvinho Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, indicando técnico dessa Casa para realizar
acompanhamento solicitado por meio do Ofício n Q 1 .07212006/SGM.

Da Sra. Gleiva Ferreira de Mello, Presidente da Câmara Municipal
de Frutal, solicitando (a partir de representação dos Vereadores
Edgard Luiz Mendonça e José Adão da Silva, aprovada por essa
Casa) a intercessão desta Assembléia a fim de que sejam destinados
recursos para a ampliação e reforma do fórum da Comarca de Frutal.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do
Estado, encaminhando informações em atenção ao Requerimento &
6.540/2006, da Comissão de Educação.

Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Fundação
Ezequiel Dias - Funed -, comunicando a impossibilidade de seu
comparecimento a reunião da Comissão de Saúde em 7/6/2006 e
indicando representante. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça relativos aos Projetos de Lei n 2s 3.177 e
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3.193/2006. (- Anexe-se aos Projetos de Lei ns 3.177 e
3.193/2006.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei flQ 3.203/2006, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3.203/2006.)

Dos Srs. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, e Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, notificando da liberação de recursos financeiros
destinados à Copasa-MG, referentes às parcelas dos contratos que
menciona, com recursos do FGTS. (- 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. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, cancelando os contratos que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Maria Júlia de Mendonça Passos, Presidente da Associação
dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - Aprenom -,
solicitando empenho na aprovação do processo que tramita no STF
que trata do direito à aposentadoria dos servidores públicos
contratados. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.392/2006

Dá a denominação de Rodovia Prefeito Adernar Ribeiro ao trecho
SSK-222, que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominado Rodovia Prefeito Ademar Ribeiro o trecho

SSK-222, que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Carlos Pimenta
Justificação: 0 ex-Prefeito Ademar Ribeiro, já falecido, desenvolveu
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um trabalho de destaque, que é reconhecido pela população até os
dias atuais. Sempre se preocupou com o bem-estar e
desenvolvimento de sua região, especialmente de São João do
Paraíso e do Norte de Minas.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.393/2006
Declara de utilidade pública a entidade denominada Missão Criança,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Missão Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: As atividades desenvolvidas pela entidade denominada

Missão Criança têm como fim a prestação de serviço à comunidade
carente de Uberlândia, com atenção especial à criança e ao
adolescente.

Dessa forma, ela desenvolve programas para o acolhimento
provisório de bebês, antes do encaminhamento para adoção; para o
apoio e atendimento a crianças carentes; além de manter creche
destinada a crianças de até 6 anos, para que suas mães possam
trabalhar.

Na área educacional, promove cursos profissionalizantes e
programas de treinamento visando facilitar a obtenção do primeiro
emprego e desenvolve modalidades esportivas para a
complementação da carga horária dos que freqüentam o ensino
regular.

Esse trabalho, de grande relevância para a comunidade de
Uberlândia, qualifica a entidade ao título de utilidade pública, para o
que contamos com o apoio dos demais parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.394/2006
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Declara de utilidade pública a Associação Educacional, Cultural e
Filantrópica dos Servidores do Ministério da Fazenda em Minas
Gerais - Ectaz -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Educacional, Cultural e Filantrópica dos Servidores do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais - Ecfaz -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação Educacional, Cultural e Filantrópica dos

Servidores do Ministério da Fazenda em Minas Gerais - Ecfaz -,
desenvolve atividades na área de assistência e promoção ética, moral,
espiritual, educacional, cultural e material de pessoas ou famílias
comprovadamente carentes, além de estimular a realização de
atividades culturais e educacionais pelos próprios servidores e
incentivá-los, assim como a seus familiares, para que exerçam
plenamente o seu papel social como agentes de mudança.
Reconhecer essa entidade como de utilidade pública estadual é
reconhecer o trabalho pioneiro desenvolvido por esses servidores em
nosso Estado.

- 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 Q 3.395/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bela Vista, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Bela Vista, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Creche Comunitária Bela Vista, designada também

pela sigla CCBV, constitui-se em entidade civil sem fins lucrativos, de
caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, estudo, pesquisa
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e desportivo, com personalidade jurídica própria, por tempo
indeterminado. A instituição tem por objetivos promover gratuitamente
a educação e a saúde da criança e da família no Município de Ipatinga
e estimular a promoção de atividades socioculturais e recreativas para
o desenvolvimento integral da criança. Tal entidade não faz
discriminação de raça, cor, sexo, religião ou ideologia político-
partidária. Por isso, julgamos procedente o título de utilidade pública
estadual, pois, de fato, a entidade exerce este papel.

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

PROJETO DE LEI M 3.396/2006
Acrescenta dispositivo ao art. 8 2 da Lei n2 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 8 0 da Lei n 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte § S:

§ 5 - Ficam isentas do pagamento do ICMS as saídas de produtos
agropecuários, produzidos por produtor rural, de seu estabelecimento,
armazém geral ou de cooperativa de produtores localizados em
território mineiro, em operações internas, a partir do prazo de 90 dias
da publicação desta lei.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A quase totalidade das saídas de produtos

agropecuários produzidos pelos produtores rurais mineiros, em
operações internas, estão atualmente sob o abrigo de algum tipo de
benefício fiscal, tal como: diferimento, substituição tributária, redução
de base de cálculo ou de saldo devedor, redução de alíquota, isenção,
não-incidência, etc. Isso se deve a uma série de razões de natureza
social e econômica. No primeiro aspecto, que se orienta por uma
tendência mundial e em atenção à necessidade de barateamento de
alimentos, busca-se facilitar o seu acesso pela população de baixa
renda, pois, o importe do ICMS integra o valor da operação (como
base de cálculo do imposto) que, isenta, deverá ter deduzido esse
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custo.
Não podemos olvidar que Minas Gerais possui aproximadamente

600 mil produtores rurais cadastrados na Receita Estadual, com uma
média de 5 pessoas por família além de empregados. Só o IMA
possui, registrados, cerca de 300 mil produtores no segmento de
pecuária. A Lei n 2 15.959, de 13/1212005, cujo decreto
regulamentador foi recentemente publicado, criou a inscrição de
"produtor rural familiar", que agregará ao segmento mais um
contigente estimado em 400 mil pessoas.

Há, finalmente, as entidades representativas, as cooperativas, os
sindicatos, as federações e outras e os prestadores de serviços, os
contadores, os despachantes, os técnicos de várias especialidades e
os do setor de transportes. Depara-se, então, com um universo de
mais de 4 milhões de pessoas envolvidas direta e indiretamente nessa
atividade. E, de longe, a área econômica que reúne o maior número
de pessoas entre todas as desenvolvidas em nosso Estado.

No segundo aspecto, consideram-se razões de ordem técnica,
prática e lógica, pois, sendo o ICMS um tributo indireto, o seu valor
pago em uma operação anterior serve de crédito e abatimento na
posterior. Torna-se, então, mais prático ao fisco exercer o seu controle
em uma etapa mais concentrada da cadeia sucessória da atividade,
ou seja, na industrialização ou na comercialização. Ainda, sendo
isenta a operação, o produtor não poderá se apropriar de créditos dos
insumos à sua produção. Assim, sem creditamento pelas entradas
nem débito pelas saídas, a atividade fica mais simplificada.

Surpreendentemente, a isenção proposta, a par do seu grande
alcance social e contrariamente ao que possa parecer, deverá,
também, trazer um significativo incremento da arrecadação relativa ao
setor - o que atenderia à exigência da LRF quanto à fonte de
compensação - evitando créditos de difícil apuração, na fase de
industrialização ou de sua comercialização em atacadistas, em que se
mesclam a outros créditos oriundos de documentos inidôneos ou
falsos, o que acaba acarretando uma redução do efetivo saldo
devedor do tributo, tato de conhecimento da fazenda estadual, não
obstante o grande esforço para o combate desse tipo de sonegação.

Nesta proposição, restringe-se a isenção às operações internas, ou
seja, àquelas que ocorrem com saída e destino em território mineiro.
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Ficam excluídas da isenção de que trata esta proposição,

implicitamente, as operações interestaduais, as exportações e outras
saídas, regidas por leis complementares e outras normas específicas,
especialmente as advindas de acordos entre os Estados e a União,
por força de convênios e outros atos de caráter normativo.

Finalmente, fixa-se o prazo de 90 dias para o início de vigência dos
efeitos da isenção de que trata a proposição, com o propósito de
facilitar ao Poder Executivo a regulamentação do dispositivo
acrescido, com as conseqüentes alterações nas normas e no
disciplinamento infralegal pertinente.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.397/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural

Evangelista - Acre -, com sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural Evangelista - Acre -, com sede no Município de
Nanuque.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária Rural Evangelista - Acre -,

com sede no Município de Nanuque, encontra-se em pleno e regular
funcionamento há seis anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e
sociais, no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas. E uma sociedade de direito privado, de natureza
associativa, sem fins lucrativos, com atuação em todo o Estado. A sua
diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade.

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

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

N 2 6.668/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Novo Nordisk, líder mundial
no tratamento do diabetes, pela expansão de sua unidade no
Município de Montes Claros.

N o 6.669/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado votos de congratulações com a Fábrica de Colchões
Minaspuma, localizada no Município de Montes Claros, pelo
investimento de R$1.000.000,00 em sua expansão. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

N 2 6.670/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito de Pouso Alegre, Sr.
Jair Siqueira, pelo trabalho que vem realizando à frente do Executivo
Municipal. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.671/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - Sicepot - MC, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Marcus Vinícius Salum, pela posse de
sua nova Diretoria para o triênio 2006-2009. (- A Comissão de
Turismo.)

N 2 6.672/2006, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Arcos, pelos 25 anos de sua fundação, bem
como com o Sr. José Ovídio Vaz, o grande incentivador e patrocinador
da entidade.

N 9 6.673/2006, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Luz, pelos 25 anos de competente atuação no
atendimento educacional e profissional. (- Distribuídos à Comissão do
Trabalho.)

N 9 6.674/2006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam revistos os critérios de concessão do vale-transporte no Estado.

N 9 6.67512006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo aos Secretários de Planejamento e Gestão e de
Educação com vistas a que os atuais Diretores de escola
permaneçam no exercício de seus cargos até o final da
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regulamentação, nos termos da Lei n 9 15.293, de 2004.

M 6.676/2006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que seja
estudada a situação dos professores dos conservatórios estaduais de
música, no que tange o concurso público realizado em 2001.

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Edson
Rezende.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública e de Turismo.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 2 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
comemorar os 25 anos do ingresso das mulheres nas instituições
militares do Estado.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 44ê REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S ê LEGISLATURA,

EM 816/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Condução das Bandeiras -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Sargento
Rodrigues - Exibição de vídeo - Palavras do Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior - Exibição de vídeo - Palavras do Cel. BM Vinícius Silveira
Fulgêncio - Entrega de placas - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação musical.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais - PMMG -; Coronel BM Vinícius Silveira
Fulgêncio, representando o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG -, Cel. BM
José Honorato Ameno; Cel. PM Eduardo Mendes de Souza, Chefe do
Estado-Maior da PMMG; a Exma. Sra. Cel. PM Maria de Lourdes
Faria Ferraz, Diretora de Saúde, representando as mulheres policiais
e bombeiros militares femininos; e o Exmo. Sr. Deputado Sargento
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Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.

Registro de Presença
A locutora - Registramos a presença das Exmas. Sras. Ouse

Consenza, Presidente do PCdoB de Belo Horizonte; e Cláudia
Pessoa, Diretora do Movimento Popular da Mulher.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
A locutora - Destina-se esta parte da reunião à comemoração dos 25

anos de ingresso das mulheres nas instituições militares do Estado.
Neste momento, convidamos as militares de cada unidade aqui
representada para se posicionarem.

Condução das Bandeiras
A locutora - Neste instante, as Bandeiras Nacional e do Estado de

Minas Gerais serão conduzidas por uma policial militar e um bombeiro
militar feminino.

- Procede-se à condução das bandeiras.
Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será cantado pelo tenor 1 -Sgt. Antônio Vicente Soares, da PMMG.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmos. Srs. Deputado Rogério Correia, 2 2-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando o Deputado
Mauri Torres, Presidente; Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-
Geral da PMMG; Cel. Vinícius Silveira Fulgêncio, representando o Cel.
José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais; Cel. Eduardo Mendes de Souza, Chefe do
Estado-Maior da PMMG; e Cel. Maria de Lourdes Faria Ferraz,
Diretora de Saúde, representando policiais e bombeiros militares
femininos.

Nesta semana, a mais antiga polícia do Brasil completa 231 anos.
Os mineiros a conhecem pela bravura dos seus integrantes, pelo
trabalho dedicado a cada cidadão. Assim também é o nosso Corpo de
Bombeiros. E não poderia ser diferente, pois, por muito tempo,
formaram uma única corporação. Construíram, juntos, uma história de
respeito e admiração, sendo ambos reconhecidos como aqueles que
assistem, que socorrem e que amparam todos, durante 24 horas por
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dia. Qualquer instituição no mundo é duradoura quando os seus
integrantes a constroem, dia a dia, ano a ano. A nossa polícia e o
nosso Corpo de Bombeiros não são diferentes.

Este Deputado, que, por duas vezes, homenageou a Polícia Militar
de Minas Gerais nos seus 225 e 230 anos, e o Corpo de Bombeiros,
nos 5 anos de desvinculação, sempre neste Plenário, notou que
faltava ainda falar de algo muito especial. Então, para homenagear as
bravas mulheres, estamos aqui hoje.

O ano era 1981. Ainda respirávamos o período conhecido como
Anos de Chumbo, mas lá estavam elas, caminhando para a Rua
Diabase, 320, no Bairro Prado, em Belo Horizonte. O lugar era o
Departamento de Instrução, que hoje se chama Academia de Polícia
Militar.

Quanto tempo se passou! Aquela época, sabiam que iam encontrar
um ambiente não acostumado às vozes femininas. Sabiam que teriam
que construir a sua própria estrada, conquistar o seu lugar. Muitas
vinham do interior. Inexperientes, deixavam para trás familiares e
amigos. Todavia estavam decididas e munidas do sonho de ingressar
nas fileiras da Polícia Militar.

Nos primeiros dias de academia, depararam com muita coisa nova;
a disciplina era rígida. Quantas foram as vezes que essas mulheres
não puderam retornar às suas casas, pois estavam em serviço!
Quantas noites passaram estudando para as provas do dia seguinte!
Quantas lágrimas derramaram por não estarem perto da família!

No começo, muitos policiais as olhavam com certo machismo e
preconceito. Tiveram de superar inúmeros obstáculos, pois tudo era
muito novo para elas, bem como para os que lá sempre estiveram
sem a presença feminina. Todavia, nesta vida, o tempo se encarrega
de tudo. Passou-se o período acadêmico, e elas foram designadas
para a companhia de polícia feminina. E, alguns anos depois,
puderam também ingressar no Corpo de Bombeiros. A partir daí,
trouxeram vida nova às nossas instituições militares.

Não podia ser diferente, pois a criatura a quem Deus confiou a
missão de trazer ao mundo os seus filhos é, sem dúvida, o mais
especial dos seres.

Vocês, mulheres, já nascem com o dom natural de gerar e dar a
vida. E digo isso com amplo sentido, pois este ato tanto pode ser fazer
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viver quanto se doar e entregar por inteiro, e até mesmo morrer se,
em jogo, estiver outro alguém. Temos aqui representadas duas
corporações, que, entre as funções exercidas, está, em primeiro lugar,
a de preservar a vida, cuidando do bem-estar e da segurança de
todos. Ninguém faz isso mais naturalmente e melhor do que vocês,
mulheres.

Há quem as chame de sexo frágil! Como considerar frágil um ser
que gera, cria, educa, cuida, ama, estuda e ainda trabalha? E o mais
impressionante: exerce todas essas funções, muitas vezes ao mesmo
tempo, com a mesma dedicação, empenho e competência, e sem
perder a graciosidade que lhes é peculiar. E a razão e a emoção
convivendo em perfeita sincronia.

Esta homenagem é um reconhecimento justo e democrático do
espaço que vocês conquistaram. Hoje as mulheres têm fundamental
importância para as corporações. Estamos homenageando e
reconhecendo não só essa conquista, mas também a igualdade entre
homens e mulheres.

Não há no mundo palavra que melhor traduza o amor do que mãe',
e isso só vocês mulheres podem ser. Não foi à toa que Deus assim
determinou.

Parabéns a todas vocês! Recebam deste eterno companheiro o
reconhecimento da importância do trabalho prestado à sociedade
mineira. Agradeço-lhes terem trazido às nossas instituições o singelo
e indescritível toque feminino. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
A locutora - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo

institucional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Cel. PM Hélio dos Santos Júnior
Boa-tarde, Exmo. Deputado Rogério Correia, 2 9-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa, representando o Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Casa; Cel. Vinícius Silveira Fulgêncio, representando
o Cel. José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar; Cel. Eduardo Mendes de Souza, Chefe do Estado-
Maior da PMMG; Cel. Maria de Lourdes Faria Ferraz, Diretora de
Saúde, representando as mulheres da Polícia Militar; Deputada Jô
Moraes; Deputado Célio Moreira; Deputado Sargento Rodrigues, autor
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do requerimento que deu origem a este evento.

A Polícia Militar de Minas Gerais celebra, no dia 9 de junho próximo,
com muito orgulho, os seus 231 anos de dedicação à causa da
segurança pública. Para comemorar essa importante data, foram
programadas várias atividades em todo o Estado, com o objetivo de
divulgar para a comunidade e para os integrantes da instituição os
grandes feitos dos milicianos das alterosas, herdeiros e continuadores
da saga de Tiradentes.

Honra-nos, sobremaneira, comparecer à Casa do povo. A Polícia
Militar, durante seus longos anos de história, recebeu as mais
calorosas homenagens em reconhecimento ao seu trabalho de bem
servir os mineiros, realizado pelos seus nove integrantes. Atualmente,
39 mil homens e mulheres, no serviço ativo, estão estrategicamente
distribuídos pelos quatro cantos do Estado. Porém a homenagem que
lhe é prestada nesta data tem dois motivos especiais para honrar-nos
ainda mais, certo que figurará entre os momentos mais
representativos de sua existência, marcada por grandes feitos em
defesa de Minas Gerais e do Brasil.

O primeiro motivo que muito nos honra é a corporação estar sendo
homenageada pelo Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais,
mais especificamente por um dos representantes desta 151
Legislatura, o ilustre Deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que originou esta sessão solene.

Nesta Casa, encontram-se os lídimos representantes do povo,
homens e mulheres que nasceram vocacionados para transformar em
realidade, por meia da norma escrita, a vontade e os anseios de cada
cidadão das terras de Tiradentes. Missão difícil - difícil tal qual a
missão de proteger a sociedade de ações vis, promovidas pelos que
caminham à margem da lei. Se é difícil, é também nobre e
reconfortante, na medida em que possibilita àquele que a
desempenha sentir a verdadeira gratidão do ser humano, que se viu
respeitado pela postura ética que norteia a atuação dos homens
públicos. Assim, esse sacerdócio praticado por cada um dos
representantes desta Casa Legislativa, em prol das Minas Gerais, é o
primeiro motivo de nosso orgulho no dia de hoje.

O segundo motivo que torna esta homenagem uma das mais
importantes já recebidas pela Polícia Militar é o fato de ela estar sendo
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prestada não aos seus comandantes, mas a uma de suas
importantes	representantes,	a mulher policial	militar,	em
comemoração aos seus 25 anos de ingresso nas fileiras da PMMG.
Se na vida devemos muito a elas - por motivos que longamente
poderíamos discorrer, mas que neste momento me permito não
desfiá-los -, na Polícia Militar não tem sido diferente.

Por meio do Decreto n 2 21.336, de 29/5/81, o ilustre Governador
Francelino Pereiracriou a Companhia de Polícia Feminina da PMMG,
estabelecendo, no mesmo diploma, normas para a formação daquelas
que foram as pioneiras no policiamento ostensivo, contando com sua
presença. A convicção que moveu o então Governador Francelino
Pereira a acatar sugestão do Comando da PMMG, para a inclusão de
mulheres nos seus quadros, comprovou-se facilmente. As atividades e
funções essencialmente desenvolvidas pelas policiais somente
aumentaram e demonstraram a sua importância. O seu emprego em
atividades de cunho operacional e administrativo ganhou força com o
passar dos anos e com a evolução da própria sociedade. Hoje as
mulheres da Polícia Militar estão presentes em todo o Estado,
desempenhando relevante papel nas áreas de ensino, saúde, meio
ambiente, trânsito urbano e rodoviário, operações especiais,
radiopatrulhamento aéreo e policiamento ostensivo geral e de
guardas. Sua participação nos níveis estratégico e intermediário da
instituição é também uma realidade. Essas profissionais contribuem
de forma brilhante para a formatação dos rumos da Polícia Militar.

Continuar a reconhecer o seu valor, depois desses 25 anos de
destacada atuação na busca da paz social, é para nós momento de
grande satisfação. Parabenizo-as e agradeço-lhes o trabalho e a
dedicação à causa pública, em especial àquelas que integram a
memorável turma de formandas de 2/4/82 - um total de 112 novas 32
Sargentos, desbravadoras dessa realidade de incontestável sucesso
institucional.

Estejam certos, ilustre Deputado Sargento Rodrigues, senhoras e
senhores, que, ao comemorarmos os 231 anos de existência da
PMMG, renovamos o nosso compromisso de propiciar mais e
melhores condições de trabalho a todos os seus integrantes.

Nesses dias em que o crime organizado intensifica incursões em
diversas regiões do País, afrontando as instituições mais sagradas do
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Estado Democrático de Direito, não nos furtaremos da nossa
obrigação de diariamente buscar a realização de investimentos que
propiciem a esses profissionais condições dignas de combatê-lo.

Sob esse aspecto, esta Casa também é o lugar ideal para registrar
um testemunho deste Comandante-Geral - ressalte-se, situação
funcional efêmera e passageira -, decorrente unicamente da confiança
depositada pelo Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, em
um profissional que ama a instituição como todos os outros milhares
que a ela servem.

O testemunho a ser registrado refere-se às posturas sérias e
inteligentes assumidas pelo Governador do Estado e pelo Deputado
Federal lbrahim Abi-Ackel, Secretário de Estado de Defesa Social, na
gestão de conflitos inerentes à segurança pública e nos momentos em
que lhes apresentamos as demandas institucionais necessárias à
implementação de melhores condições de trabalho para a nossa
tropa, acolhendo-as de pronto e demonstrando que a área de
segurança é realmente prioridade do governo.

"Para descansar, temos a eternidade", disse, por diversas vezes, a
amigos, políticos e colaboradores, Dr. Tancredo Neves, um dos mais
ilustres representantes que já passaram por esta Casa e que foi
Governador do Estado de Minas Gerais. Pela grandeza da obra que
edificou para Minas e para o País, vê-se que esse seu filho realmente
trabalhou na busca da liberdade e na conquista da democracia. Sabia
ele que os desafios a serem vencidos eram muitos. Superou-os todos,
deixando-nos um grande exemplo de vida. Elegemos também o
trabalho incansável pela busca da paz social como o lema da
instituição. Para realizá-lo de forma eficiente e proativa, temos
privilegiado os valores e o potencial dos nossos talentos humanos.

Esse foco nas pessoas e em suas virtudes tem-nos possibilitado
vencer momentos difíceis, proporcionando-nos amadurecimento para
enfrentar o futuro.

A esses atores da busca da paz social, em especial as mulheres -
motivo principal desta reunião -, o meu muito-obrigado. Aos ilustres
membros desta Casa agradeço o respeito e o apreço que dedicam à
Polícia Militar e aos seus integrantes.

Continuamos contando com a participação de V. Exas. no trabalho
realizado pela Polícia Militar em benefício do povo mineiro. Muito
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obrigado! Boa-tarde a todos.

Exibição de Vídeo
A locutora - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Cel. BM Vinícius Silveira Fulgêncio

Exmos. Srs. Deputado Rogério Correia, 2-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando o Exmo. Sr.
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Cel. Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar; Cel. Eduardo Mendes de
Souza, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais; Maria de Lourdes, Diretora de Saúde, representando as
mulheres policiais bombeiras militares; em especial, Deputado
Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; Deputada Jô Moraes; Deputados; senhoras e senhores
oficiais e praças do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas
Gerais; senhoras e senhores, boa-tarde.

Inicialmente, agradeço, em nome do comando da corporação, o
convite para participarmos desta solenidade e cumprimento o nobre
Deputado Sargento Rodrigues, oriundo de nossas fileiras, pela
brilhante iniciativa, quando se comemoram os 25 anos do ingresso
das mulheres nas instituições militares do Estado.

Reportando à história, em meados do séc. XVIII, por meio da
Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, iniciou-se a entronização
da mulher como força de trabalho - a princípio, em condições
inóspitas, sem qualquer direito trabalhista, com uma carga horária de
até 18 horas por dia. Paulatinamente, elas foram conquistando seu
espaço, à custa de muita luta, até adquirirem a posição atual.

No Brasil, em 1976, as mulheres representavam 29% da população
economicamente ativa, atingindo 43% em 2002. Durante esse
período, houve um incremento de 25 milhões de mulheres no mercado
de trabalho brasileiro, o que atesta a importância do segmento
feminino na força de trabalho de nosso país. Hoje, praticamente a
metade dos trabalhadores brasileiros, em torno de 47%, é composta
de mulheres.

Em 1981, de forma pioneira, a PMMG promoveu o primeiro concurso
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público para o acesso de policiais femininas na instituição. A
primeira turma teve como madrinha a então Secretária de Turismo
Maria Elvira.

A princípio eram vistas com certa desconfiança, por estarem
entrando em um reduto até então eminentemente masculino; havia
dúvidas quanto à capacidade laborativa daquelas policiais militares, e
o futuro era incerto.

A entrada da mulher numa instituição militar apresenta, desde logo,
a dificuldade inerente à inovação, implicando a necessidade de vencer
resistências e tabus. Por outro lado, o processo de feminização
introduz, por arrastamento, um segundo fator muito importante: a
família.

Uma das diferenças mais marcantes entre o homem e a mulher
quanto ao desempenho da profissão militar deriva dos papéis distintos
que um e outro detêm na célula familiar. Assim, as mulheres militares
são levadas à duplicidade de ações: no campo profissional e no
doméstico, exigindo uma articulação complexa de características
pessoais e familiares. Os cuidados com o lar, com os filhos e com a
família contrapõem-se ao trabalho dentro da instituição. No entanto, a
área militar tem representado para as mulheres um campo de
atividade não tradicional que estão a conquistar rapidamente.

Pouco a pouco, com tenacidade e rompendo barreiras, as
bombeiras e as policiais femininas, a exemplo das primeiras
trabalhadoras do séc. XVIII, foram superando as dificuldades advindas
de uma nova carreira e consolidaram sua importância nas instituições
militares, como hoje se reconhece.

E, no percurso destes 25 anos, o que vivenciamos foi uma
humanização das instituições militares, com marcada influência
positiva na mudança de hábitos. A vida castrense se tornou menos
rude e abriu espaço para a sensibilidade e a tomada de novos
trajetos.

Portanto é importante, neste momento, ressaltarmos o papel dessas
servidoras militares e fazermos um agradecimento sincero. No serviço
policial militar e na atuação como bombeiros militares, demonstram
dedicação e competência, quer na atividade-fim das corporações,
quer na área administrativa. A essas qualidades, aliaram
sensibilidade, beleza, carinho, bom gosto, amizade e camaradagem.
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Que possamos, cada vez mais, encontrar em vocês um espelho
para uma sociedade mais justa e democrática no cumprimento do
nosso dever. Muito obrigado.

Entrega de Placas
A locutora - O Deputado Rogério Correia, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior de placa alusiva a esta
homenagem. Convidamo-los a se posicionarem no local indicado pelo
cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: "A presença feminina
na Polícia Militar de Minas Gerais representa uma contribuição
valorosa para a instituição e para toda a sociedade, pois ajuda a
tornar mais humano o ambiente de trabalho, além de aprimorar as
funções desempenhadas pela corporação. A homenagem e o
reconhecimento do Parlamento mineiro às policiais militares do Estado
pelos relevantes serviços prestados ao longo dos últimos 25 anos".

O Sr. Presidente - Convido também o Deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade
e a Cel. PM Maria de Lourdes, que aqui representa as mulheres do
Corpo de Bombeiros e as policiais militares, para participarem também
da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
A locutora - Convidamos agora o Cel. BM Vinícius Silveira Fulgêncio

para receber a homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: "O
ingresso das mulheres no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais foi um marco de inovação e de abertura ao espaço por
elas conquistado no plano profissional. Desde então, a corporação se
fortaleceu e evoluiu. A homenagem da Assembléia Legislativa a todas
as mulheres que integram o Corpo de Bombeiros pelo
comprometimento e seriedade do seu trabalho em prol do povo
mineiro.".

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

Exmos. Srs. Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da
Polícia Militar do Estado; Cel. Vinícius Silveira Fulgêncio,
representando o Cel. José Honorato Ameno, Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado; Cel. Eduardo Mendes de
Souza, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais; Cel.
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Maria de Lourdes Faria Ferraz, Diretora de Saúde, representando
as mulheres policiais e bombeiros militares femininos; Deputada J0
Moraes e Deputados Domingos Sávio, Célio Moreira, Gustavo
Valadares e, em especial, o companheiro, colega e amigo, Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Em primeiro lugar, trago a homenagem de toda a Assembléia e
parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues pela sensibilidade de
propor essa comemoração. Ele tem tido uma atuação especial na área
de segurança pública, particularmente na defesa dos policiais
militares, que têm um representante à altura da corporação. Ao meu
lado, ele fundou a Comissão de Segurança Pública nesta Casa, após
a realização da CPI do Narcotráfico, que recomendou a existência
permanente da Comissão. Parabenizo-o por mais este incentivo à
Polícia Militar, hoje, em especial às policiais militares e do Corpo de
Bombeiros do Estado.

O séc. XX foi, sem nenhuma dúvida, o século das maiores
conquistas femininas. Assim, homens e mulheres vêm aprendendo a
desempenhar, com consciência, novos papéis no contexto das mais
recentes transformações sociais.

As instituições militares, tradicionalmente território masculino,
também se abriram à presença feminina. Tanto nossa Polícia Militar
quanto o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais contam hoje
com relevantes serviços prestados por seus contingentes femininos.

Para a Polícia Militar, agente integrador de nossa história, desde o
Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que abrigou em seus
quadros Tiradentes, nosso maior herói, abriu-se, há 25 anos, um novo
capítulo em sua trajetória. Esse capítulo passou a ser escrito num
novo momento, em que a sociedade brasileira exigia um novo modelo
de policiamento urbano, adequado à democracia e aos princípios dos
direitos humanos. A contribuição das mulheres tem, desde então,
tornado o serviço policial mais humano e sociável. Um olhar feminino
vem configurando uma atuação comunitária mais intensa e efetiva.

Aliada à tensão diária do trabalho nas ruas, a missão da Policial
Militar tem sido de ajuda às pessoas e de serviço ao próximo.
Também nosso Corpo de Bombeiros, encarregado das ações de
defesa civil e de proteção e socorrimento públicos, passou a contar, a
partir de 1993, com um pioneiro Corpo de Bombeiros feminino. A
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formação e a inclusão dessas primeiras bombeiras mostraram que
as mulheres estão perfeitamente integradas para a execução de todas
as atividades do Corpo de Bombeiros.

Todas estão compromissadas com a defesa da vida, da integridade
física e da dignidade da pessoa humana.

Cumprimentamos, portanto, as duas instituições e seu elemento
feminino, que não só acompanham a evolução da sociedade como
correspondem às expectativas e às aspirações da comunidade que
integram.

Não nos surpreenderá o momento em que as mulheres serão
alçadas aos postos mais altos de comando. Brincava com o Deputado
Sargento Rodrigues e com os Coronéis aqui presentes, dizendo que,
daqui a um tempo, estaremos lá em baixo, e elas aqui, nos postos de
comando, fazendo outras homenagens. Não nos surpreenderá que
este momento seja alcançado após tantas lutas que enfrentam. Para
elas, nenhum obstáculo é intransponível. Esses são apenas detalhes
que o tempo se encarregará de preencher, pois lutas maiores já foram
vencidas.

Em homenagem à determinação e ao trabalho da policial mineira,
lembramos o poema que Pablo Neruda dedica às mulheres: 'Elas
sorriem quando querem gritar/ elas cantam quando querem chorar/
elas choram quando estão felizes/ elas riem quando estão nervosas/
elas brigam por aquilo em que acreditam/ elas levantam-se para a
injustiça/ elas não levam 'não' como resposta/ quando acreditam que
existe melhor solução.

Saudamos, portanto, o espaço conseguido pelas mulheres militares,
o qual se situa não abaixo ou acima, mas sempre ao lado dos
homens. Muito obrigado!

Apresentação Musical
A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Câmara

da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
sob a regência do músico Ten. José Geraldo dos Santos. A primeira
música será cantada pela soprano Cb. Luciana Lages - "Besame", de
Flávio Venturini -, e a segunda música é um instrumental - "Eleanor
Rigby", dos Beatles.

- Procede-se à apresentação musical.
0 Si-. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos
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demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2 2 Parte (Ordem do Dia)
1 0 Fase

Abertura de Inscrições
• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que , em virtude do recebimento

da Mensagem n Q 609/2006, do Governador do Estado, solicitando,
conforme o disposto no art. 69 da Constituição Estadual, seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n Q 3.374/2006, de
sua autoria, que altera a Lei n 2 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação
de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG, o referido projeto passa a tramitar em regime de
urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 9, os
Requerimentos ns 6.674 a 6.676/2006, da Comissão de
Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 14 Reunião Ordinária, em
6/6/2006, do Requerimento n2 6.634/2006, do Deputado Fahim
Sawan; e de Turismo - aprovação, na 13 2 Reunião Ordinária, em
7/6/2006, do Requerimento n 9 6.647/2006, do Deputado Doutor Viana
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n

ri-L-11-A
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2.333/2005. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 9, às 8 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 252 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 6/6/2006

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

(Ordem do Dia): 12 Fase: Inexistência de quórum para votação - 22
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em l turno,
do Projeto de Lei n 9 2.979/2006; encerramento da discussão;
existência de quórum para votação; votação do projeto; aprovação -
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n g 3.189/2006; aprovação
na forma do Substitutivo n 9 1, com as Emendas n 2s 1 a 5 - Discussão,
em turno único, dos Projetos de Resolução n os 3.226, 3.227 e
3.22812006; aprovação - Discussão, em 2 Q turno, dos Projetos de
Resolução n 2s 2.888/2005 e 2.923/2006; aprovação - Discussão, em
1 turno, do Projeto de Resolução n 9 3.155/2006; aprovação -
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei Complementar n2 61/2005;
apresentação das Emendas n 9s 3 e 4; encerramento da discussão;
inexistência de quórum especial para votação de projeto de lei
complementar - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n9
1.916/2004; apresentação da Emenda n 2 1; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 1 Q turno; votação da Emenda n 2 1; aprovação - Discussão,
em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.987/2004; apresentação do
Substitutivo n°1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo
n g 1 ao vencido em i Q turno; aprovação - Discussão, em 2 2 turno, do
Projeto de Lei n2 2.916/2006; aprovação na forma do vencido em 1
turno, com as Emendas ns 1 a 11 - Discussão, em 12 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.130/2005; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com o
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projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 12

turno, do Projeto de Lei n2 3.280/2006; aprovação na forma do
Substitutivo n9 1 - Existência de quórum especial para votação de
projeto de lei complementar - Votação, em 2 2 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 61/2005; votação nominal do projeto, salvo
emendas; aprovação na forma do vencido em l Q turno; votação
nominal das Emendas n 2s 1 e 2; aprovação; questão de ordem; leitura
e votação nominal da Emenda n 2 3; questões de ordem; anulação da
votação; renovação da votação nominal da Emenda n 2 3; aprovação;
questão de ordem; leitura e votação nominal da Emenda ri2 4;
aprovação - Encerramento.

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

Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Comes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - Jésus Lima - João Bittar - José Henrique - 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 - 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 20h10min, a lista de

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

1 Parte
Ata
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- O Deputado Elmiro Nascimento, 3-Secretário, nas funções de

2-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 ? Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação, mas que há para a
continuação dos trabalhos.

2? Fase
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria constante na 12

Fase encontra-se em fase de votação, a Presidência passa à 2? Fase
da Ordem do Dia, com a apreciação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n2

2.97912006, do Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a alteração
da redação do art. 52 da Lei & 14.364, de 19/7/2002, que autoriza o
Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado ao Projeto
de Combate à Pobreza Rural - PCPR. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões do Trabalho e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, que já há quórum para
votação das matérias constantes na pauta. 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 & 3.189/2006, do
Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n°1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n°1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas n% 2 a 5,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 1, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n 2s 1 a 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 3.189/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, com as Emendas n 2s 1 a 5. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.226/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n Q 27/2006, concedido à empresa Frigorífico
Tradição Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n g 3.22712006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 9 30/2006, concedido à empresa Frigorífico
Pontenovense Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que, o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.228/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n g 31/2006, concedido à empresa Dagranja
Agroindustrial Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 2.88812005, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
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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 queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Resolução n2 2.923/2006, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações 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 queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 3.15512006, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam 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 Política Agropecuária.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei Complementar n261/2005,
do Governador do Estado, que fixa o valor da remuneração do cargo
de Defensor Público-Geral, a que se refere o art. 144 da Lei
Complementar n 2 65, de 16/1/2003. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12
turno, com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N Q 61/2005

EMENDA N 2 3
Inclua-se onde convier:
Art. ... - Os cargos de Consultor-Chefe e Consultor-Técnico do

Quadro da Advocacia Geral do Estado, a que se refere o anexo da Lei
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Complementar ng 30, de 10 de agosto de 1993, passam a
denominar-se, respectivamente, Consultor Legislativo-Chefe e
Consultor Técnico-Legislativo, mantidas as respectivas remuneração e
código.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr
Justificação: A alteração de denominação se deve à necessidade de

adequações às funções desempenhadas pelo titular da assessoria
técnico-legislativa e seus auxiliares, bem como à eliminação de
conflitos gerados, tendo em vista a semelhança com outros cargos da
advocacia.

EMENDA N2 4
Suprima-se no Anexo 1 a expressão "Carga horária: 40 horas

semanais".
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2006.
Maria Olívia
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 Alencar da Silveira Jr., que recebeu
o n 2 3, e uma da Deputada Maria OUvia, que recebeu o n 2 4, e que,
nos termos do § 49 do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas
independentemente de parecer. A Presidência verifica, de plano, que,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 7, não há quórum
especial para votação de projeto de lei complementar, mas que há
para votação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2P turno, do Projeto de Lei n Q 1.91612004, da
Deputada Jô Moraes, que estabelece política pública de prevenção e
combate à surdez na infância e em recém-nascido no âmbito do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 Q turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 9 1 AO PROJETO DE LEI N 9 1.916/2004

Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
"Art. 52 - Será realizada a Triagem Auditiva Neonatal Universal nos

recém-nascidos no Estado, antes da alta hospitalar ou em unidade da
Rede Estadual de Saúde Auditiva.".
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Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Dinis Pinheiro
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 Dinis Pinheiro, que recebeu o n 2 1, e que,
nos termos do § 4 do ar!. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. 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° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em
turno, o Projeto de Lei n 2 1.916/2004 na formado vencido em 12 turno,
com a Emenda n9 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n2 1.987/2004, do
Deputado Ricardo Duarte, que estabelece diretrizes para as ações do
Estado na prevenção e na redução de danos causados à saúde pelo
uso constante de substâncias causadoras de dependência química. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N 2 1 AO PROJETO DE LEI N 2 1.98712004

Dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na
redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e
outras drogas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 . A atuação do Estado na prevenção, no tratamento, na

recuperação e na reinserção social do usuário de álcool e outras
drogas compreenderá:

- ações sociais de prevenção, por meio de:
a) campanhas permanentes de orientação e aconselhamento sobre

os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
b) campanhas permanentes de orientação para a prevenção do

contágio de doenças transmissíveis associadas ao uso de drogas, em
especial a aids e as hepatites;

c) parceria entre entidades governamentais, organizações não
governamentais, instituições educacionais e empresas privadas;
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II - capacitação técnica dos profissionais de saúde e de

assistência social da rede pública estadual;
III - ações específicas para a atenção ao usuário de álcool e outras

drogas infrator.
Art. 2 -As ações previstas nesta lei serão executadas no âmbito do

Sistema único de Saúde - SUS - e planejadas e coordenadas pelas
Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social e Esportes, nos
termos do ai. 22, III, da Lei Delegada r1 58, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 32 - Na execução do disposto nesta lei, serão observados o
respeito à liberdade individual e a preservação do sigilo dos dados
pessoais de usuários, nos limites da lei.

Art. 42 o inciso VI do art. 32 da Lei n 2 12.296, de 13 de setembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 - ( ... )
VI - distribuição gratuita de preservativos, de seringas e de agulhas

descartáveis e de outros insumos indispensáveis à prevenção de
danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, em
consonância com a política de redução de danos do Ministério da
Saúde, a ser feita por profissionais treinados e vinculados ao serviço
público.".

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Dinis Pinheiro
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 Dinis Pinheiro, que recebeu o n 9 1, e que,
nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 1.987/2004 na forma do Substitutivo n 2 1 ao
vencido em 12 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.916/2006, do
Governador do Estado, que modifica a estrutura orgânica da
Secretaria de Planejamento e Gestão, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -, cria cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na administração
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direta do Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno, com as Emendas n 9s 1 a 11, 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 a 11. 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 2.91612006 na forma do vencido em 1 2 turno,
com as Emendas n 2s 1 a 11. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2 2.130/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conquista os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N 2 2.13012005

O § 1 2 do art. 1 2 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1 2 -( ... )
§ 1 2 - O imóvel a que se refere o inciso 1 destina-se ao

funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos portadores da
síndrome de Down.".

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2006.
Paulo Piau
Justificação: Em atendimento à reivindicação da Comissão

Provisória de Fundação da Apae de Conquista, anexa à proposição,
vimos formalizar esta emenda que tem por objetivo realizar a doação
do imóvel citado no inciso 1 ao Município de Conquista, destinado ao
funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos portadores da
síndrome de Down.

O imóvel, que se encontra ocioso, já conta com análise e parecer
favorável da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - para sua
transferência ao Município de Conquista.

Por se tratar de uma causa nobre e justa, reivindicada pela
população da cidade, que busca ter, pela primeira vez, uma entidade

- -
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especialmente fundada para oferecer assistência qualificada aos
portadores da síndrome de Down, é que somos motivados a
apresentar uma emenda que vem aprimorar o projeto de lei em
destaque.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de vital
importância, ou seja, a instalação de uma instituição especializada no
atendimento ao excepcional, com a participação efetiva do poder
público municipal, como forma de lhe dar oportunidade de inclusão de
forma geral, além de socializá-lo, alfabetizá-lo e atendê-lo nas áreas
da fonoaudiologia, da fisioterapia e de atividades recreativas, com
todas as adaptações necessárias para atendimento especializado, tais
como rampas, corrimão, portas mais largas, dobradiça para fora,
telefone público rebaixado e outras acomodações.

O que aqui se pretende é dotar o Município de um espaço por onde
possa começar a edificar uma obra de apoio aos portadores da
síndrome de Down, evitando que a entidade seja abrigada em vários
imóveis alugados e cedidos, mas sempre com instabilidade e
insegurança, já que freqüentemente a entidade poderá se ver
obrigada a se transferir de local.

A construção da sede terá o apoio de vários segmentos da
comunidade, empresas, comércio, pais de alunos e outros
colaboradores.

A autorização deste Parlamento encontra respaldo no fato de o
imóvel encontrar-se desocupado pelo poder público estadual e no fato
de ter a população demonstrado interesse na implantação desse
importante projeto de inclusão social, que vem atender ao interesse
público, princípio básico que conforma os atos da administração
pública.

Estas são as razões que apresentamos, esperando contar com a
aprovação da proposição pelos nobres pares, tendo em vista o
relevante alcance social da medida.

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 Paulo Piau, que recebeu o n g 1, e que, nos
termos do § 21 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.
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Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei fl 9 3.28012006, do

Deputado Dilzon Meio, que altera a Lei n 2 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 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 9 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n 2 3.280/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira. A
Presidência verifica, de piano, que, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n 9 7, já há quórum especial para votação de projeto de
lei complementar.

Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 6112005,
do Governador do Estado, que fixa o valor da remuneração do cargo
de Defensor Público-Geral, a que se refere o art. 144 da Lei
Complementar n 2 65, de 16/1/2003. 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" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor
Ronaldo - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as
Emendas ns 1 e 2.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Comes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor
Ronaldo - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas ns 1 e 2.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Como não há parecer, para

melhor orientar o voto, solicito a leitura da Emenda & 3.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n Q 3.
O Sr, Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Lê a Emenda n°

3, publicada acima.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 3.
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o meu posto de votação

não estava funcionando. Solicito que a Presidência renove a votação.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, meu voto

também não foi computado.
O Sr. Presidente - A Presidência torna sem efeito a votação da

Emenda n 9 3 e vai renovar a sua votação. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que observem os postos de votação, se
já registraram a presença. Cada posto registra somente um voto. A
Presidência, portanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
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ocupem os seus lugares. Em votação, a Emenda n 2 3.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Jayro [essa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sebastião Costa - Weliton Prado - Zé Maia.

- Registra "não' o seguinte Deputado:
Sebastião Helvécio.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Votou "não" 1

Deputado. Está aprovada a Emenda n g 3.
Questão de Ordem

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito a leitura da
Emenda n1 4.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n 4.

O Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Lê a Emenda n9
4 publicada acima.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 4.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana Maria Resende -

Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Marlos Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
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Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n 2 4. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei Complementar n 2 61/2005 na forma do
vencido em 1 2 turno com as Emendas n 2s 1 a 4. A Comissão de
Redação.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 7/6/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Elmiro Nascimento
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata; discursos do

Deputado Wehton Prado e da Deputada Elisa Costa; aprovação - 2?
Parte (Ordem do Dia): V Fase: inexistência de quórum para votação -
Requerimento do Deputado Dilzon Meio; deferimento; discurso do
Deputado Rêmolo Aloise - 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Existência de quórum para
votação - Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 1.456/2004;
votação do Substitutivo n 2 1, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda n 2 1; rejeição - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
1.941/2004; requerimento do Deputado Dilzon Meio; deferimento;
votação do Substitutivo n 2 1, salvo emendas e destaque; aprovação;
prejudicial idade da Emenda n 2 1; votação do art. 32 do projeto;
aprovação; votação das Emendas n 2s 2 e 3; rejeição - Votação, em l
turno, do Projeto de Lei n 2 2.32712005; votação do Substitutivo n 2 2,
salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas n 2s 1 e 3;
votação da Emenda n 2 2; rejeição - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto
de Lei n2 3.189/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno -
Discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução n2s 3.277,
3.314 e 3.315/2006; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto
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de Lei n 9 2.342/2005; aprovação - Discussão, em 12 turno, do
Projeto de Lei n 2 242/2003; aprovação na forma do Substitutivo n2 1 -
Questão de ordem - Discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei n2
2.696/2005; aprovação com a Emenda n Q 1 e a Subemenda n2 1 à
Emenda n2 1 - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.792/2005; aprovação; declaração de voto - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n2 3.189/2006; aprovação - Encerramento.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Aden Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George
Hilton - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - 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 - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 91h12min, 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, Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 1 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procedc à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discuti-
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Ia, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Ontem, na reunião extraordinária
realizada à noite, foi votado e aprovado o Projeto de Lei
Complementar n° 61, mas, naquele momento, não tive possibilidade
de votar, porque o posto de votação apresentou problemas, como
pudemos constatar nesta manhã. Também não pude solicitar, então, a
palavra pela ordem para pedir que constasse, na ata, o meu voto
favorável ao projeto, porque, imediatamente após a votação, a
Presidência encerrou a reunião por falta de quórum. Assim, solicito
agora que conste em ata o meu voto favorável ao Projeto de Lei
Complementar n° 61.

Aproveito para deixar registrada a minha solidariedade aos
estudantes da Associação dos Estudantes Secundaristas, de lbirité,
que estão sofrendo muitos constrangimentos em clara afronta aos
direitos humanos, por terem, há mais ou menos 10 dias, organizado
uma manifestação pacífica e legítima pelo direito de obter 50% de
desconto na tarifa dos ônibus ou o meio passe, o qual, por uma luta
histórica dos estudantes, já foi conquistado em grande parte das
cidades do Estado e do País. Entre as Capitais, a única que não
reconhece esse direito dos estudantes é Belo Horizonte, da mesma
forma que algumas cidades da Região Metropolitana, como lbirité.

Fato é que, no dia seguinte a essas manifestações, as Diretoras de
duas escolas estaduais impediram a entrada dos estudantes, entre
eles o Presidente e o Secretário-Geral, em sala de aula. Ou seja, não
foi permitida a entrada em sala de aula do dirigente da entidade
estudantil, sem que fosse dada justificativa alguma, o que não
podemos admitir de maneira alguma, pois os estudantes têm o direito
de organização.

Aliás, aproveito para cobrar a aprovação de nosso projeto que
tramita nesta Casa e que garante os direitos e deveres dos estudantes
e das entidades estudantis. Os líderes estudantis não podem sofrer
nenhum constrangimento, ainda mais esse, que foi um absurdo, já
que o ato não se deu no interior da escola, mas fora dela. Mas esse
estudante está sendo impedido de estudar. Em outras palavras, por
ser líder estudantil, está sendo punido, impedido de exercer suas
atividades de defesa e representação dos estudantes e impedido de
exercer um outro direito, que é o de estudar.
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Assim, repudiamos esse ato da direção de duas escolas
estaduais de lbirité, alertando que vamos entrar com uma
representação contra elas. Vamos acompanhar de perto esse caso.
Não aceitamos, em hipótese alguma, perseguições à atividade mais
do que justa desses estudantes na defesa de um direito que se tornou
uma das principais bandeiras do movimento estudantil: 50% de
desconto no valor do transporte e o passe livre, que já conquistamos
em várias cidades.

O Deputado Biel Rocha pode bem testemunhar que, com luta
estudantil, garantiram-se o desconto e o passe livre em Juiz de Fora,
assim como no Sul de Minas, em Montes Claros e em Uberaba. Em
Uberlândia, conseguimos 40%, mas estamos lutando para termos
50% de desconto.

Parabéns aos estudantes de lbirité. Vamos acompanhar de perto
esse caso e entrar com uma representação contra a direção dessas
duas escolas estaduais em lbirité. Estamos em outro momento e
temos de fazer uma grande junção dos estudantes, pais e professores
em defesa da educação. Temos de formar essa grande frente. Não
adianta lutarmos sozinhos. Reconhecendo que os professores do
Estado de Minas Gerais recebem um salário de fome, com o menor
piso salarial do País, sabemos que é muito importante a organização
das entidades estudantis em defesa da educação e dos servidores.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Weliton
Prado. Com a palavra, para discuti-Ia, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Desejo um bom dia ao Presidente, aos
demais Deputados e Deputadas e a todo o público mineiro.

Da ata lida nesta manhã, destaco a votação do projeto da
Defensoria Pública. No início do debate fomos procurados, em
Governador Valadares e em várias cidades de Minas Gerais, por
várias Defensoras e Defensores Públicos que pediram o apoio desta
Casa Legislativa para que a tramitação do projeto fosse mais rápida e
que houvesse mais respeito com o salário e com a dignidade deles no
Estado de Minas Gerais.

A votação de ontem foi extremamente importante para resgatar
principalmente a dignidade dessa importante categoria que presta um
serviço jurídico aos mais pobres, atendendo de falo e aproximando os
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serviços jurídicos das camadas populares de Minas Gerais. Muitos
dos que conhecemos - posso dizer que a maioria, se não todos e
todas - têm, de tato, compromisso público e social muito importante
com o atendimento jurídico no Estado de Minas Gerais.

E claro que o que aprovamos não é tudo o que as Defensoras e os
Defensores Públicos querem e merecem, mas já houve um avanço
significativo em relação ao salário e também para a reorganização
desse trabalho em Minas Gerais.

A luta precisa continuar. Temos que garantir Justiça aos mais
pobres, comprometida com um trabalho público de qualidade e,
principalmente, com o reconhecimento da dignidade desses
importantes companheiros e companheiras que fazem um belíssimo
trabalho social no Estado de Minas Gerais.

Deixo um abraço aos que estiveram aqui ontem e acompanharam a
tramitação do projeto de lei. Agora temos que aguardar a sanção do
Governador para que esses melhores salários cheguem rapidamente
aos nossos Defensores e Defensoras Públicas.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

24 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

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

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Dilzon Meio, em que solicita a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § l, transferi-Ia
ao Deputado Rêmolo Aloise. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Cumprimento o Sr. Presidente, as
Sras. Deputadas, os Srs. Deputados e os senhores presentes nas
galerias.

Deputado Mauri Torres, trago ao conhecimento de V. Exa., dos
membros da Mesa desta Casa, dos Deputados presentes e também
daqueles que, por motivos particulares, não se encontram presentes,
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alguns fatos que julgo relevantes.

Nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, há pouco tempo li um livro
escrito por um autor holandês, cujo título é "Meu Cristo Quebrado'.
Não sei se o Padre João o conhece. Ele foi até um antiquário e quis
comprar um Cristo que não tinha cérebro, não tinha um dos membros
superiores, o direito, e que também não tinha um dos membros
inferiores, o esquerdo.

O antiquário perguntou por que desejava comprá-lo, se nem mesmo
havia cruz no Cristo. Ele estava estudando a história da crucificação
de Cristo, aos 33 anos, com dois ladrões, um à esquerda e outro à
direita. José de Arimatéia comprou o lençol para cobrir Cristo assim
que fosse retirado da cruz.

Vocês devem desejar saber qual a ligação dessa apologia com o
meu pronunciamento. São várias ligações. Primeiro, Deputado Mauri
Torres, a Procuradoria-Geral da República me intimou a explicar os
pagamentos feitos pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais com a
rubrica SPB. O documento está aqui. Lamentavelmente, Deputado
Jayro Lessa, por questões pessoais, decidi ser cliente do Banco Rural.
Como todos sabem, foi quebrado o sigilo bancário. Quando isso
aconteceu, como eu era o único Deputado - procurei saber e verifiquei
que nenhum de vocês tem conta no Banco Rural -, fui o escolhido.
Luís Antônio, você está rindo? Você fez essa lista, não é?

O Banco Rural concluiu que recebi muito dinheiro com o SPB. Se
somarmos, o total ficará entre R$1.500.000,00 e R$2.000.000,00. A
partir de 13... Deputado Sebastião Helvécio, 13 é um dia bom; 130011.
Aqui está a minha história na Assembléia. Distribuirei cópias a todos
vocês. Neste documento consta tudo o que ganhei até hoje. E a cópia
do meu histórico financeiro na Assembléia. Talvez julguem que fui
sócio do Marcos Valério. A Casa teve e tem contratos criados em
gestões anteriores, quando a publicidade foi terceirizada, o que, até
então, não era. Na época em que o Deputado Agostinho Patrús era
Presidente da Casa e eu era 1 9-Secretário, toda a publicidade
institucional era feita por esta Assembléia. Não havia agência de
publicidade que selecionasse indicações.

Quanto fui eleito membro da Mesa, tínhamos de pagar
R$500.000,00 de publicidade ao jornal "Estado de Minas". Perguntei
ao Presidente Mauri Torres qual o motivo desse pagamento. Ele me
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disse que eram compromissos anteriores. Respondi: tudo bem.
Onde devo assinar? Está assinado. Para que vocês não fiquem
assustados, SPB significa Serviço de Pagamento Brasileiro. Vejam
bem: conforme o nosso querido Diretor atual, que substitui o saudoso
João Franco... Muitos estão com saudade do João. Não tive nem
tenho. Assim que fui eleito membro da Mesa desta Assembléia,
apresentei um documento ao Presidente dizendo que o Diretor-Geral
da Casa deveria ser indicado pela Mesa. Dessa forma, não aceitaria
as indicações de João Franco nem de Eduardo Moreira, que é efetivo,
se não passassem pela Mesa. O Presidente me disse que se tratava
de matéria administrativa, prerrogativa da Casa. Concordo
plenamente.

Não estou desenterrando ninguém, apenas dando explicações aos
Deputados sobre o ponto a que chegamos.

Imaginem os senhores que tudo foi feito dentro da maior legalidade.
Há um pagamento aqui -tem um mais "saldoso" - de R$158.000,00. O
que é isso? Eu estava "desapertado", Jayro. Sabe quando você está
"desapertado" e pensa: não vou mexer com esse negócio de
indenizatária agora. Vou fazer um saldo de caixa. Isso foi no ano
passado. Digo que estou "desapertado", e você já entendeu o motivo
por que estou dizendo isso. Comprei o avião do Jayro e lhe devo três
prestações. O avião está guardado lá, Jayro, por enquanto não
pegaram. Então, eu estava "desapertado" e disse ao Mauri que não ia
mexer com indenizatória agora. No fim do ano faríamos um...

Não uso nota fiscal, tenho um contrato de R$240.000,00 que me dá
o direito... Você está coçando a cabeça, não é, Agostinho Patrús?
Muito obrigado pela sua gentileza. Deixa eu te dizer uma coisa,
Agostinho. Você, que está querendo ser Vice-Governador - e conta
com meu apoio -, sabe como japonês se reúne? E da seguinte
maneira: eles vão em três; um fala, um ouve e o outro tira fotografia.
Sabe por quê? O Dalmo está achando que é gozação, mas não é.
Com isso você está melhor, três cabeças somam uma quantidade
enorme de neurônios. Sabe quantos espermatozáides você ejacula
quando realiza algum ato sexual? Quatrocentos milhões! E você sabe
qual chega? Só chega um, é a maior corrida que existe. A vida, às
vezes, de 100, escolhe 1. Desses 100, talvez nós possamos ser
escolhidos. Neste caso dos 77, fui o premiado.

rs



601
Vou pedir ao nobre Deputado Mauri Torres que, por meio da

direção-geral desta Casa, informe ao Procurador-Geral da República
que isso aqui não é dinheiro de publicidade. E dinheiro a que tenho
direito nesta Casa, assim como todos os senhores. Fui escolhido,
entre os 77, Deputado Sebastião Helvécio, para explicar ao
Procurador-Geral da República de onde veio esse dinheiro. Não cabe
a mim responder, Luís Antônio. Acho que você deveria fazer isso mais
rápido. Você vai me perguntar: já foi notificado? Aqui não, mas meus
amigos de Brasília, que estão nesta lista, por sinal, figuras expressivas
desta nação... Eu muito me orgulho de ser um simples Deputado
desta Casa e de ser o único a explicar o SPB, viu, Luís Antônio?

Vou encaminhar todas as votações nesta Casa. O Mauri me liberou
pelo art. 70, mas não serei cansativo. Tenho mais três assuntos a
tratar. O segundo será a invasão do meu hospital pela Polícia Federal.
Lamento que o Deputado Alberto Pinto Coelho não tenha vindo de
manhã a esta Casa. Talvez ele goste de trabalhar só à tarde. Cada
um faz o que quer. Ninguém é obrigado a ouvir o que estou falando.
Também não sou obrigado a falar para ninguém. Lamento, então, que
o Sr. Alberto não esteja sentado naquela primeira cadeira, pela notícia
que me deu na segunda-feira sobre o descredenciamento do meu
hospital junto ao SUS. Está aqui. Ele poderia me dar outra notícia,
porque nunca me deu notícia alguma. Talvez, se me desse outra, eu
me sentiria muito feliz. Não vejo por que razão o Sr. Alberto Pinto
Coelho me comunica que meu hospital, a partir de amanhã, não mais
poderá atender pelo SUS.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, e espero que tenha entendido
meu desabafo. Hoje terei oportunidade de voltar a esta tribuna. Muito
obrigado a todos os Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
2? Fase

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a
Presidência passa à 2? Fase da Ordem do Dia, com a discussão da
matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar n g 6112005, os Projetos de
Resolução ns 2.888/2005, 2.923, 3.155, 3.226, 3.227 e 3.228/2006 e
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os Projetos de Lei n 2s 1.916 e 1.987/2004, 2.916, 2.979 e
3.28012006, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, bem como o Projeto de Lei n 2 2.130/2005, que recebeu emenda
na referida reunião e foi devolvido à Comissão de Fiscalização
Financeira para receber parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se

configurou o quórum para votação.
Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 1.456/2004, do Deputado

George Hilton, que dispõe sobre a produção industrial nas regiões
Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras
providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Turismo opinou pela aprovação do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Turismo, que opina pela
rejeição da Emenda n O 1. Em votação, o Substitutivo n 2 1, salvo
emenda. 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.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 12

turno, o Projeto de Lei n 2 1.456/2004 na forma do Substitutivo n 1. A
Comissão de Turismo.

Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei n g 1.94112004, da Deputada
Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas,
teatros e shoppings do Estado de Minas Gerais de terem luz de
emergência e gerador de energia elétrica. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa
do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Defesa do
Consumidor, que opina pela rejeição das Emendas n 2s 2 e 3. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Dilzon Meio, em que solicita a
votação destacada do art. 31 do projeto. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n 2 1, salvo emendas e
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destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do Substitutivo n 2 1, fica prejudicada a Emenda n 2 1. Em
votação, o art. 3 2 do projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n 2s 2 e 3. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 1.941/2004
na forma do Substitutivo n 2 1, com o art. 30 do projeto. A Comissão de
Defesa do Consumidor.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.32712005, da Deputada
Lúcia Pacífico, que destina assentos preferenciais a idosos nos
terminais rodoviários situados no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto
com a Emenda n2 1, que apresentou. A Comissão do Trabalho opinou
pela aprovação do projeto com a Emenda n9 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n2s 2 e 3, que
apresentou, e pela rejeição da Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão do Trabalho, que opina pela rejeição do Substitutivo n 2 1, e
pela aprovação do Substitutivo n2 2, que apresenta, ficando
prejudicadas as Emendas n 9s 1 e 3. Em votação, o Substitutivo ri 2 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 prejudicadas as Emendas n 2s 1
e 3. Em votação, a Emenda n2 2. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovada, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 2.327/2005 na
forma do Substitutivo n 2 2. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2 3.18912006, do
Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno. Eu, discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 3.18912006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.277/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n Q 33/2006, concedido à empresa
Frango Maravilhas Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 3.314/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n2 3612006, concedido à empresa
Gramado Abate de Aves Comércio de Carnes Ltda. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que . o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.315/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 35/2006, concedido à empresa
Recanto do Sabiá Alimentos Ltda. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei & 2.342/2005, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo o doar os
imóveis que especifica ao Município de Capinápolis. 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 l Q turno, do Projeto de Lei n 2 242/2003, do Deputado
Paulo Piau, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos
preços do leite pagos a produtores e de venda de leite e derivados a
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estabelecimentos varejistas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n Q 1, da Comissão de
Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n Q 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n 2 242/2003 na forma do Substitutivo n 9 1. A
Comissão de Política Agropecuária.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, votamos as primeiras

matérias previstas na pauta desta manhã. Provavelmente,
continuaremos a votação das outras.

Pergunto a V. Exa. se temos condições de votar agora as outras
matérias que devemos apreciar ou se seria melhor votá-las na parte
da tarde ou à noite, durante a reunião extraordinária. Percebemos que
há quórum para votá-las e solicitamos que a reunião tenha seqüência
para iniciarmos o processo de discussão dessa matéria. Solicito que
V. Exa. anuncie a votação da primeira matéria para iniciarmos a
discussão. Tenho interesse em discutir essa matéria e, assim, a pauta
poderia progredir, e não precisaríamos interromper os nossos
trabalhos.

Minha questão de ordem é para saber se V. Exa. não vai anunciar a
discussão do projeto de resolução. Faremos sua discussão até termos
condição de votar o restante das matérias, ao invés de suspender os
trabalhos, para continuarmos a reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A Presidência
informa ao Deputado Miguel Martini que há quórum para continuarmos
os trabalhos. Há dois projetos na pauta para serem votados.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n 2 2.696/2005, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda n2 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da
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Comissão de Justiça, e com a Subemenda fl2 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda e subemenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n9 1 e a
Subemenda n 2 1 à Emenda n2 1. As Deputadas e os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n22.696/2005
com a Emenda n 2 1 e a Subemenda n 9 1 à Emenda n 2 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 2.79212005, dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Gomes e Jésus Lima, que altera
a Lei n2 13.449, de 101112000, que cria o programa de apoio ao
desenvolvimento do comércio exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Pró - Confins -, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Turismo.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votei

favoravelmente ao Projeto de Lei n° 2.79212005, que altera a Lei n°
13.449, de 10/1/2000, que cria o Pró-Confins -, e dá outras
providências.

O aeroporto internacional de Confins, que tive o prazer e a honra de
inaugurar, ocupa uma posição geográfica estratégica. No passado,
Minas Gerais perdeu a possibilidade de trazer para Confins o
transporte de carga de longa distância. Por uma exigência legal, a
pista do aeroporto de Confins teria de ser alongada por mais GOOm, e
uma bagatela de R$2.000.000,00 ou R$3.000.000,00 teria resolvido
esse problema.

Teríamos, assim, conseguido trazer para Minas Gerais a base de
apoio das grandes empresas que importam e exportam. A área do
aeroporto de Confins era ideal para se fazer isso. Estavam em disputa
três aeroportos: o de Córdoba, na Argentina, o de Viracopos, em
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Campinas, e Confins, que desfrutava de uma vantagem
extraordinária. Além da área. do espaço físico para instalação dos
"hubs", lugares onde as grandes empresas se instalam para receber e
mandar seus produtos, havia outros atrativos. Isso faria com que a
receita de Minas Gerais crescesse, além da geração de emprego e
renda para o nosso povo.

Naquela época, Minas não tinha Governador. Itamar Franco não
tinha a menor vontade de governar. Perdemos para o aeroporto de
São Paulo. Em Viracopos, Campinas, vemos uma imensidão de
aeronaves de grande porte que fazem transporte de cargas. Vemos
grandes empresas transportando, levando seus produtos para
Campinas e dali distribuindo-os para os grandes centros. Minas
Gerais, geograficamente, é mais centralizada, possui uma melhor
posição geográfica em relação aos grandes centros. Minas Gerais
está mais próxima de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Goiás, de
Brasília e de outros centros. O objeto de avaliação é a tentativa de,
em 24 horas, o produto, depois de colocado em terra, estar nos
centros importadores. Minas tinha uma melhor posição, mas a
perdemos.

Começamos a recuperar o espaço de Minas, por meio do
Governador Aécio Neves. E assim constatamos que o Pró-Confins é
um grande ganho para o povo mineiro. Na época, foi bastante
discutido. Com o tempo, precisamos aprimorá-lo para adequá-lo às
novas realidades, até mundiais.

Portanto, votamos favoravelmente a esse projeto. Parabenizamos
seus autores por esse aperfeiçoamento. Era o que tínhamos a dizer,
Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n9

3.189/2006, do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a
criação de cargos no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais 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
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na 2 Fase, a

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

ATA DA 3? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 153 LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Corrêa e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 1? Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão, no l Q turno do parecer do relator Deputado Sebastião
Costa, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n 2 79/2006, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Após discussão e votação, são aprovados, no 12 turno, cada um
por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n 9s 2.791/2005 (relator:
Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.040 e 3.198/2006 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, são aprovados, no l Q turno, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei n 2s 3.17912006 este na forma do Substitutivo n2 1
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.182/2006 na forma do
Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 3.204/2006 este na forma do Substitutivo n 2 1,
3.205/2006, 3.252/2006, 3.25412006 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 3.253/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em
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virtude de redistribuição) e 3.28012006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). Passa-se à 24 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n2s
2.993 e 3.246/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.071 e
3.249/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.109, 3.229,
3.237, 3.240 e 3.243/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
3.212/2006 com a Emenda n 2 1, 3.214 e 3.242/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.241,
3.245, 3.262/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.244 e
3.24712006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição); e 3.25712006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em virtude de redistribuição). Passa-se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei n 2s 3.238 e 3.248/2006 (relator:
Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 3.25612006 (relatora: Deputada
Elbe Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa.
ATA DA 3? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM
24/5/2006

Às 116h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e BieI 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 BieI 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
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informa que a reunião se destina a apreciar proposições da
Comissão Especial Centros de Convenções, Feiras e Exposições.
Passa-se à 3 1 Fase da 22 Parte Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento, subscrito por todos os Deputados
da Comissão, no qual solicitam sejam ouvidos em audiência pública o
Presidente do Instituto Estrada Real e a Secretária de Estado de
Turismo, Sra. Maria Elvira Sales Ferreira, no dia 30/5/2006, a fim de
se colherem subsídios para os trabalhos desta Comissão, solicitando
ainda seja convidado o Sr. João Alberto Pratini de Moraes, Diretor de
Planejamento e Desenvolvimento da Codemig, a fim de contribuir com
os estudos sobre modelo de gestão dos centros de convenções no
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saia das Comissões, 6 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - Biel Rocha - Dinis Pinheiro.

ATA DA 12 1-REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 159 LEGISLATURA, EM 30/5/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Gustavo Valadares. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo , dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Sr. Pedro Juliano Freitas Mendes, acadêmico de Direito da
Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, colocando-se à
disposição desta Comissão. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n 2s 3.299 e 3.310/2006 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 3.296 e 3.303/2006 (Deputado Gilberto Abramo); 3.295
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e 3.30812006 (Deputado George Hilton); 3.298 e 3.301/2006
(Deputado Sebastião Costa); 3.302, 3.305, 3.307 e 3.311/2006
(Deputada Elbe Brandão); 3.292, 3.306 e 3.309/2006 (Deputado
Gustavo Corrêa) e 3.294, 3.297, 3.304, 3.312 e 3.313/2006 (Deputado
Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, no I Q turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei Complementar n 2 79/2006 e dos Projetos de Lei ns
3.21512006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.868/2005 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); 3.258/2006 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição) e 3.260/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.088/2005 na forma
do Substitutivo n 2 1, 3.05512006 (relatora: Deputada Elbe Brandão);
2.876 e 3.206/2005 ambos na forma do Substitutivo n o 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição).O Projeto de
Lei n2 2.74012005 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado George Hilton, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.482/2005, 3.017,
3.283 e 3.289/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 3.166, 3.264, 3.267, 3.276 e 3.28212006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); 3.147/2006 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 3.265 e 3.269/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição); 3.266, 3.273, 3.278 e 3.279/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.268, 3.270 e 3.272/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 3.274/2006 (relatora: Deputada Elbe
Brandão, em virtude de redistribuição). 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 que solicitam sejam convertidos
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em diligência ao autor os Projetos de Lei n 2s: 3.302 e 3.307/2006
(relatora: Deputada Elbe Brandão); 3.299/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 3.296/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
3.28412006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.275/2006
(relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
ATA DA 159 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 31/5/2006

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de 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 conhecer e a apurar
denúncias de degradação ambiental no Parque Estadual da Serra do
Papagaio. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Dúlio Sepúlveda, Diretor de Estudos e Projetos da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Célio
Murilo de Carvalho ValIe, Diretor de Pesca e Biodiversidade do IEF;
Valmor Amorim, Presidente da Associação de Proteção e Educação
Ambiental do Vale da Serra dos Garcias - Aspasg -; Norberto Santana
Sayão, membro da Associação dos Moradores e Amigos do Alto
Gamarra - Amagama -; a Sra. Andréa Zhouri, Coordenadora do Grupo
de Estudos em Temáticas Ambientais - Gesta - da UFMG, e o Sr.
Fábio Antiério Pedalino Costa, da Associação de Moradores do Vale
do Gamarra, que são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Deputado Laudelino Augusto tece as considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
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exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 1 2 Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n
2.745/2005 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, aprovado pela Comissão. 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
Laudelino Augusto, em que solicita seja realizada audiência pública
para debater a situação salarial dos servidores do IEF; Laudelino
Augusto e Padre João, em que solicitam seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
para debater, com os convidados que menciona, o Projeto de Lei n
2.876/2005, do Governador do Estado: Paulo Cesar, em que solicita
seja realizada audiência pública em Nova Serrana para debater os
impactos da taxa ambiental na indústria calçadista; Lúcia Pacífico, em
que solicita seja realizada audiência pública para debater problemas
relacionados à expansão da área do Condomínio Vila Castela II, no
Município de Nova Lima; Carlos Pimenta (3), em que solicita seja
realizada audiência pública para debater questões relativas à
construção das barragens de Peão, situada em São João do Paraíso;
de Galheiros, situada em Mamonas, e de Setúbal, situada em
Jenipapo de Minas: Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo (11), em que
pleiteam seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente solicitando a realização de vistoria técnica nos
empreendimentos minerários situados no entorno da Serra da Pedra
Branca, localizada entre os Municípios de Caldas e Santa Pita de
Caldas, e sejam informados os resultados a esta Comissão; seja
enviado ofício ao Ministério das Cidades, solicitando apoio financeiro e
técnico para que os Serviços Municipais de Agua e Esgoto - SAE's -
possam desenvolver projetos de captação e tratamento de esgotos
em Municípios de pequeno e médio porte; sejam enviados ofícios à
Associação Ambiental do Sul de Minas Gerais - Aasmig - solicitando o
envio a esta Comissão de cópia da reportagem feita pela Rede
Record de Televisão sobre os problemas ambientais decorrentes da
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atividade antrópica na Serra da Pedra Branca; ao Secretário de
Estado de Meio Ambiente solicitando a elaboração de estudo sobre o
impacto das atividades antrópicas sobre a biota e os meios físico e
sociocultural da Serra da Pedra Branca; ao Secretário de Estado de
Meio Ambiente solicitando informações sobre o motivo da divergência
existente entre os pareceres técnicos DINME n 2 14512001 e n
36/2004, emitidos pela Feam, que instruíram o processo de
licenciamento ambiental Copam n9 291/99 ; ao Comandante da 292
Cia. de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Meio Ambiente
de Poços de Caldas solicitando cópia do relatório da vistoria
executada por aquela Companhia nos empreendimentos minerários
localizados no entorno da Serra da Pedra Branca; ao Secretário de
Estado de Meio Ambiente e ao Procurador-Geral de Justiça
solicitando, ao primeiro, informações, e, ao segundo, que proceda à
análise dos critérios adotados pelo Estado para a concessão do
licenciamento ambiental corretivo; ao DER solicitando informações
circunstanciadas sobre as medidas compensatórias relacionadas à
duplicação da BR-381; ao Secretário de Estado de Meio Ambiente
solicitando as seguintes informações: se houve redução efetiva de
área quando da transformação da unidade de conservação "Estação
Ecológica da Serra do Papagaio" para 'Parque Estadual", e quais as
razões de se ter optado pela modificação do "status" e redução da
área protegida por meio de decreto e não por meio de lei, conforme
previsto na Constituição Federal; realizar audiência pública para
debater a exploração indiscriminada e predatória da candeia no Sul de
Minas Gerais, e apresentar emenda à [DO para que a lei
orçamentária de 2007 contenha dotação destinada à regularização
fundiária das unidades de conservação do Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Gomes - Paulo Piau - Zé

Mala.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.071/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n 9 3.071/2006 visa

a declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade possui como finalidade primordial congregar as

lideranças comunitárias, conjuntamente com as autoridades policiais e
de órgãos do sistema de defesa social, no intuito de planejar ações
integradas de segurança que resultem na melhoria da qualidade de
vida dos moradores do Município de Itapagipe.

Para alcançar seus objetivos, promove palestras, conferências e
formas de debates visando à implantação de programas de instrução
e à divulgação de ações de autodefesa direcionados à comunidade
local; colabora com as associações, comissões, entidades religiosas,
educacionais e o poder público para a manutenção e as melhorias de
instalações, equipamentos, armamentos e viaturas públicas.

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

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

n 9 3.071/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2006

ATA
ATA DA 11 ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15? LEGISLATURA, EM 616/2006

Às 14h115min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Tereza Lara e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado José
Milton, por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado Edson
Rezende (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza
Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Edson Rezende, em
que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta
Comissão, com a finalidade de debater sobre o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 12 de junho de 2006.
Edson Rezende, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 18 ? REUNIÃO ESPECIAL DA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 5/6/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia e da Deputada Maria

Tereza Lara
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Agradecimentos Especiais - Chamada dos Alunos das Escolas -
Destinação da Reunião - Execução do Hino Nacional - Exibição de
Vídeo - Palavras da Sra. Maria Inês Marfins - Palavras do Sr.
Presidente - Instalação do III Parlamento Jovem - Designação do
Coordenador - Sessão do III Parlamento Jovem - Composição da
Mesa - Palavras do Sr. Ludovikus Moreira - Esclarecimentos sobre a
Dinâmica dos Trabalhos - Leitura de Relatórios e Propostas
Aprovadas nos Grupos de Trabalho e Apresentação de Destaques -
Votação do Documento Final, salvo Destaques - Discussão e Votação
dos Destaques - Discussão e Votação de Novas Propostas - Entrega
do Documento Final - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Rogério Correia - Doutor Viana - José Henrique - Maria Tereza

Lara - Ricardo Duarte.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h1Smin, 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
- O Deputado Doutor Viana, 2 9 -Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
as Exmas. Sras. Maria Inês Martins, Pró-Reitora de Graduação da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -,
representando o Reitor, Professor Eustáquio Afonso Araújo; Deputada
Maria Tereza Lara, Presidente da Comissão de Participação Popular
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desta Casa; os Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Presidente da
Comissão de Educação desta Casa; Paulo Roberto de Souza, Diretor
de Graduação da PUC Minas - Unidade São Gabriel, representando o
Pró-Reitor, Carlos Barreto Ribas; a Exma. Sra. Vera Maria de Sá
Cabral, Professora da Escola Estadual Sagrada Família,
representando as escolas participantes do "III Parlamento Jovem"; o
Exmo. Sr. Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola do
Legislativo; e a Exma. Sra. Silvana Seabra, Coordenadora do Curso
de Ciências Sociais da PUC Minas - Unidade São Gabriel.

Agradecimentos Especiais
O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia Legislativa, agradeço o

empenho das equipes das escotas participantes do Parlamento
Jovem, nas pessoas de seus Diretores: Prof. Walcyr Pereira Lima, da
Escota Municipal Tabajara Pedroso; Profa. Ismênia Santos Fonseca
Souza, da Escola Estadual Prof. Guilherme Azevedo Lage; Profa.
Noeli Ferreira da Silva, da Escola Estadual Sagrada Família: Profa.
Hilda Trindade, da Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae;
Profa. Cláudia Viana Arruda, do Colégio Batista Mineiro; Prof. Olavo
Campos, do Colégio Santo Antônio; e Prof. Edson Miguel de Barcelos,
da Escola Estadual Governador Mílton Campos, antigo Colégio
Estadual Central, do qual tive a honra de ser aluno da 5 2 à 81 séries e
do 29 grau. Sejam bem-vindos, alunos e corpo docente.

Faço um agradecimento também à PUC Minas, unidade São
Gabriel, e à Escola do Legislativo, que nos ajudaram muito na
organização. Na pessoa de Alaôr Messias Marques Júnior, parabenizo
toda a equipe técnica da Escola do Legislativo da Assembléia, que
tanto nos tem ajudado em todas as reuniões do Parlamento Jovem e
também nesta sua terceira edição.

Chamada dos Alunos das Escotas
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento neste

Plenário os membros do Parlamento Jovem 2006, alunos da Escola
Estadual Sagrada Família; da Escola Técnica de Formação Gerencial
do Sebrae; da Escola Estadual Professor Guilherme Azevedo Lage;
da Escola Municipal Tabajara Pedroso; do Colégio Santo Antônio; da
Escola Estadual Governador Milton Campos; do Colégio Batista
Mineiro; e do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas - Unidade São
Gabriel. Sejam todos bem-vindos!
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Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da sessão

do III Parlamento Jovem, projeto resultante da parceria entre a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Escola do Legislativo, e a PUC Minas, por meio do Curso de Ciências
Sociais da unidade São Gabriel. Nesta sessão, estudantes de sete
escolas de ensino médio da Capital e do Curso de Ciências Sociais da
PUC Minas São Gabriel debaterão e votarão propostas elaboradas
por eles sobre o tema "Ética na vida pública e cidadania", cujo
resultado será entregue ao poder público, por meio da Comissão de
Participação Popular desta Assembléia Legislativa.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvirem, de pé, o Hino

Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Assistiremos a um vídeo do trabalho preliminar

realizado neste ano pelos participantes do Parlamento Jovem,
preparado pela TV Assembléia, que, aliás, transmite, ao vivo, esta
reunião a todo o Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras da Sra. Maria Inês Martins

Boa-tarde a todos os componentes da Mesa: Deputado Rogério
Correia, Presidente; Deputada Maria Tereza Lara, Presidente da
Comissão de Participação Popular; Deputado Doutor Viana,
Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática; Prof. Paulo Roberto de Souza, Diretor de Graduação da
PUC Minas São Gabriel; Sra. Vera Maria de Sá Cabral, Professora da
Escola Sagrada Família; Sr. Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-
Geral da Escola do Legislativo; e Profa. Silvana Seabra,
Coordenadora do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas São
Gabriel.

Gostaria de cumprimentar os presentes à sessão do III Parlamento
Jovem, as demais personalidades, os Deputados, os alunos,
professores, funcionários e demais convidados. Acredito ser de suma
importância a participação dos nossos jovens em atividades políticas,
sociais e comunitárias não somente para a formação, mas, sobretudo,
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para a consolidação do processo de democratização da sociedade
brasileira.

O tema eleito pelos alunos do ensino médio e do Curso de Ciências
Sociais da PUC Minas São Gabriel, "Ética na vida pública e
cidadania", faz-nos refletir acerca desses valores, que, na verdade,
estão entrelaçados. Não pode haver efetiva vigência da cidadania
numa sociedade que não se guie pela ética, e não vigora a ética onde
se suprime a cidadania.

A luta pela ética e a construção da cidadania não constituem dever
exclusivo do Estado: cabe às comunidades, às instituições sociais e a
vocês, integrantes do Parlamento Jovem, a participação nesse
processo político de sedimentação de valores tão essenciais à vida
coletiva.

A PUC Minas deseja sucesso a todos vocês neste seminário e
almeja que os Deputados desta Casa, ao receberem o documento
resultante deste trabalho, considerando sua real importância, tomem-
no como objeto de profunda reflexão das preocupações de uma
representação responsável da juventude do nosso país. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
Muito obrigado, Profa. Maria Inês. Em nome da Assembléia

Legislativa e por solicitação do nosso Presidente, Deputado Mauri
Torres, faço a abertura da fase final da terceira edição do Parlamento
Jovem. Faço-o também como 2 2-Vice-Presidente da Assembléia e
responsável pela gestão política da Escola do Legislativo e pelo
Parlamento Jovem, que é acompanhado pela nossa equipe técnica,
aqui representada pelo Alaôr.

E um prazer tê-los aqui. Antes de iniciar, anuncio a presença do
Deputado José Henrique e justifico a ausência do Deputado André
Quintão, que tem acompanhado nossos trabalhos, mas hoje teve
compromissos no interior do Estado. Agradeço o apoio dado pelo
conjunto dos Deputados, representados pela Deputada Maria Tereza
Lara, Presidente da Comissão de Participação Popular, e pelo
Deputado Doutor Viana, Presidente da Comissão de Educação.

O Parlamento Jovem começou em 2004. O tema desta edição é
"Ética na vida pública e cidadania", escolhido pelos próprios
estudantes e pelas próprias escolas. Há três subtemas importantes: "A

rÁl
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participação política", "O primeiro emprego" e "O direito à
informação e à comunicação". Estes mostram a importância desse
debate. Há 115 jovens presentes, sendo 20 do curso de Ciências
Sociais da PUC. Entre as escolas que já participaram da edição do
ano passado, estão a Escola Estadual Sagrada Família, a Escola
Técnica de Formação Gerencial do Sebrae, a Escola Estadual
Professor Guilherme Azevedo Lage e a Escola Municipal Tabajara
Pedroso. As novas participantes são Colégio Santo Antônio, a Escola
Estadual Governador Mílton Campos e o Colégio Batista Mineiro. No
próximo ano, faremos novo revezamento.

Antes do encontro de hoje, ocorreram mesas de debates, oficinas de
teatro sobre democracia e organização do Estado, leituras orientadas
e visitas à Assembléia Legislativa. Temos 34 propostas, que, após a
discussão de hoje, serão apresentadas à Comissão de Participação
Popular, que as encaminhará. Caso haja necessidade de formatar um
projeto de lei, isso será providenciado pela Comissão. Outras
sugestões, cuja necessidade seja de dar ciência ao governo do
Estado propondo implantação, também serão encaminhadas ao
Governador e respectivas secretarias.

Assim também, se houver propostas no âmbito nacional, serão
remetidas ao Congresso Nacional e à Presidência da República. Os
encaminhamentos das propostas debatidas serão feitos pela
Comissão de Participação Popular, conforme as necessidades de
cada proposta em cada setor.

No segundo semestre deste ano, teremos ainda uma outra reunião
do Parlamento Jovem na cidade de Arcos, em comum acordo entre a
Assembléia Legislativa e a PUC de Arcos, e com apoio da Câmara
Municipal de Arcos e da cidade de Pains.

Há estudos para, no próximo ano, ampliar o Parlamento Jovem para
o Estado de Minas Gerais, pois tem sido muito solicitado pelas
escolas, Prefeituras e Câmaras Municipais. Faremos parcerias que
possibilitem a interiorização do Parlamento Jovem. A Assembléia
Legislativa sempre teve essa política de interiorizar os debates feitos
na Capital. Para isso, contamos com o apoio da PUC. Já estamos
discutindo com representantes da Secretaria de Educação, e o
Deputado Doutor Viana poderá ajudar-nos por meio das conversas
que tem tido com a Secretária. Assim, poderemos ir preparando essa

--1
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interiorização para o próximo ano.

Desejo que tenham um bom trabalho, que as propostas sejam
plenamente discutidas e que possamos encaminhá-las. Nossa
intenção é ampliar o processo de participação democrática. A
democracia são dois lados de uma mesma moeda: as eleições e a
participação popular. Neste ano, em todo o País, participaremos de
eleições gerais para Presidente da República, Governadores de
Estado, Senadores, Deputados Estaduais e Federais. Este será um
momento importantíssimo para o processo democrático, enriquecido
pelo debate político-eleitoral. Essa primeira parte da democracia é
fundamental, pois é como escolhemos nossos representantes. Mas
seria incompleta sem a participação popular mais direta nos
processos de definição política e administrativa. Criamos mecanismos
importantes de participação popular no Brasil, como o Orçamento
Participativo, comitês e conselhos de educação, saúde e assistência
social. Assim, a população pode participar diretamente do processo
democrático. Aqui na Assembléia, nesta legislatura, a Mesa da
Assembléia criou a Comissão de Participação Popular, a exemplo da
que já existia no Congresso Nacional, e algumas Câmaras Municipais
também têm feito isso. Isso permite que a democracia conte com uma
participação mais direta e decisiva de todos.

Além disso, a participação da juventude é especial. Dizer que a
juventude é o nosso futuro não pode ser uma retórica. Precisamos
preparar nosso futuro, e isso significa preparar nossos jovens e
estudantes para a participação política democrática. Priorizar a
democracia é priorizar a juventude e a educação como tarefa
fundamental para um País que objetiva crescer. Mas não apenas
crescer, e sim, dividir renda, gerar empregos e fazer justiça social.
Desejo um bom trabalho a todos, e agradeço-lhes em nome da
Assembléia Legislativa.

Instalação do III Parlamento Jovem
O Sr. Presidente - Declaro instalado o III Parlamento Jovem.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - Convido a assumir a coordenação dos trabalhos

do Parlamento Jovem o Exmo. Sr. Lucas Junqueira Meireiles Vitelli,
aluno do 32 período do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas São
Gabriel.



623

Sessão do III Parlamento Jovem
O Sr. Presidente - Agradeço a presença dos componentes desta

Mesa, a quem peço tomar assento no Plenário para que possamos
dar início à sessão do III Parlamento Jovem.

Composição da Mesa
O Coordenador (Lucas Junqueira Meirelies Vitelli) - Convidamos a

tomar assento à mesa, para a sessão do III Parlamento Jovem, os
alunos Davidson Thiago da Cruz, do 2 2 período do Curso de Ciências
Sociais da PUC Minas São Gabriel, Coordenador do Grupo de
Participação Política; Anael Ramon Batista Silva, da Escola Estadual
Prof. Guilherme Azevedo Lage, Relator do Grupo de Participação
Política; Roberta Guedes de Araújo, do 32 período do Curso de
Ciências Sociais da PUC Minas São Gabriel, Coordenadora do Grupo
sobre Direito à Informação e à Comunicação; Mariana Batista Vieitas
Coelho, da Escola Estadual Governador Mílton Campos, Relatora do
Grupo sobre Direito à Informação e à Comunicação; Reginaldo Lúcio
Campos, do 32 período do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas
São Gabriel, Coordenador do Grupo sobre Primeiro Emprego; e,
finalmente, Júlia Mendes Ribeiro, aluna da Escola Técnica de
Formação Gerencial do Sebrae, Relatora do Grupo sobre Primeiro
Emprego.

Daremos início à sessão do Parlamento Jovem 2006, com a
discussão e a aprovação do Documento Final sobre o tema "Ética na
vida pública e cidadania".

Antes de discutirmos o tema, convido, para ajudar-nos na reflexão, o
filósofo, professor de teatro e da Escola do Legislativo, Ludovikus
Moreira. O tema de sua fala é "Navegando nas águas da ética".

Palavras do Sr. Ludovikus Moreira
Boa-tarde! Que bom revê-los! O mundo está prestes a passar por

um colapso porque o mercado destrói a natureza, gera a miséria,
provoca o ódio e transforma tudo em mercadoria, em "commodity", até
mesmo o ser humano.

Será o fim do ser humano coisificado pelo capital, pela ação do
próprio homem?

Parabenizo os jovens estudantes pela escolha conveniente e
oportuna da ética para discussão neste Parlamento Jovem. Talvez os
caras lá em Brasília, que não sabem que vocês existem, passem a se

L1
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preocupar com o eco de suas vozes reverberando na Esplanada
do Planalto Central.

Agradeço à minha amiga Patrícia Duarte a brilhante sugestão do
tema desta pequena palestra: "Navegando nas águas da ética".
Obrigado, Patrícia.

Fiz questão de ficar aqui embaixo porque quero que os olhares
esperançosos de vocês me inspirem e me dêem alento neste
momento de desencanto, dado à ruína moral em que vivemos. E essa
ruína moral está derramando pelas paredes lodo e lama, e não
podemos mais respirar. Tudo isso porque nós, como brasileiros e
habitantes deste mundo, não podemos respirar. O ar nos está
sufocando cada vez mais.

Esse mundo acolhe com bons olhos os vícios e rejeita e despreza as
virtudes. Quando o mundo faz a opção e a escolha de acolher o vício
do egoísmo, a competição a qualquer custo, os fins justificando os
meios, faz-nos tripulantes apatetados de uma embarcação sem rumo.
Ao contrário, deveríamos poder ser navegadores de uma embarcação
que viajasse e velejasse em águas puras e límpidas, numa direção
que tornasse a humanidade mais humana, e, assim, pudéssemos ver
um horizonte de esperança. Como já dizia Shakespeare, o único
remédio do desgraçado é a esperança.

Todavia, como o mar está bravio, lancemos âncora nas ilhas gregas,
pois foi onde tudo começou, inclusive a nossa cultura. Lá inventaram a
democracia. E por que eles a inventaram? Porque queriam celebrar a
felicidade e a justiça. Na celebração dessa experiência democrática
na Grécia Antiga, vários fatores contribuíram: as tradições do mito, a
organização da pólis, a experiência cultural e teatral, quando
principalmente a arte e a música tentaram capturar a beleza ao
tematizar os sonhos e as angústias humanas. E também fizeram uma
grande coisa: popularizaram a escrita para que todos tivessem acesso
às leis.

Tudo isso aconteceu em razão de um grande prodígio humano: a
lógica racional. Dessa lógica, surgiu um desenvolvimento hoje no
mundo tecnológico e científico capaz da mais alta produtividade.

Mas esse mesmo desenvolvimento produz exclusão e miséria. O
que deu errado? Que desvio tomamos? A que rota o nosso navio está
nos levando? Será que está nos levando, cada vez mais, para águas
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turvas? Perdemos a bússola ou a bússola nos aprisionou? Assim
se agitou o filósofo Sócrates, quando ã democracia grega começou a
entrar em decadência por causa da corrupção, o que mais se tala
hoje, nos jornais.

Naquela época de decadência, enquanto os sofistas tinham
respostas para tudo, Sócrates só tinha perguntas. Com Sócrates, a
correnteza do relato histórico precipita-se para águas profundas, para
depois tornar a jorrar com força renovada. Sócrates é uma espécie de
recife, de mar de corrente, de ventania, para chamar a nossa atenção.
Alerta-nos para que prestemos atenção em nossa existência. Chama
a consciência para o momento do desenvolvimento do espírito do
mundo. Em que mundo vivemos? E a sua pergunta fundamental será:
"O agir tem o fim?".

E claro que não posso tirar Sócrates do seu contexto histórico. O
mundo hoje está muito distante do que foi o mundo grego de
Sócrates, de Platão ou de Aristóteles, ma certas coisas pensadas por
eles continuam a valer no mundo contemporâneo, como a ética. Essa
palavra, transliterada do termo grego "ethos", era o pilar da cidade-
estado de Atenas, pois os gregos perceberam que, sem ética, seria
impossível instituir uma comunidade política. Os gregos defenderam a
ética, a etimologia e a extensão semântica da ética, dando-lhe
exatamente o sentido e o significado de um abrigo protetor, de uma
morada, de um lugar capaz de abrigar a ação humana livremente. Eis
porque a raiz da ética é a liberdade. A Jiberdade não pode ficar à
deriva, senão o barco desgoverna. Quando se descuida da rota, do
leme, Sócrates aparece para ajudar no manejo de uma melhor rota. E
como se o filósofo antecipasse o verso "Navegar é preciso, viver não é
preciso", pois o que importa é a peleja em busca do melhor.

Sócrates veio para brigar com os sofista, que faziam com que tudo
ficasse à deriva. Eram considerados os mais peritos em política;
agiam como certos políticos de hoje; sabiam da sua incoerência, da
sua falta de princípios, mas se apresentavam de forma pomposa,
autoconfiante; exibiam-se com auto-suficiência e arrogância
incomparáveis, pois julgavam suprir as necessidades daquela época.
E os gregos não percebiam que a sofísticacausava mal à democracia,
pois tudo, na época, concentrava-se: o ouro, a riqueza, a exuberância,
o gozo da vida, a frivolidade, a arte, a ciênbia, tudo estava em Atenas.
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Hoje, não é assim o devaneio de Nova lorque, Londres, Tóquio,
São Paulo e de outras grandes metrópoles? Muitos políticos não
consideram o máximo o nosso desenvolvimento?

Apesar da antropofagia socrática, ocorreu a decadência do Estado
ateniense. Sócrates aniquilou a sofistica, mas ela já tinha feito seu
estrago. A sofística é uma espécie de monstro fantástico, pois
despertou a reflexão, mas também arrancou Atenas da sua eticidade
substancial. A ética ficou vacilante com a sofística; esta, por sua vez,
seduzia, atraía a si a juventude. De cidade em cidade, os sofistas
abriam suas escolas, e a juventude se arrastava atoleimada para o
ensino da sofistica. Quem tinha a posse da retórica da sofística
possuía o instrumento necessário para abrir qualquer porta. Hoje, por
exemplo, será que a pessoa que se expõe na mídia, na televisão, está
fazendo o mesmo papel da sofística?

Afinal, qual é o malefício da sofística? Os sofistas notam que o que
era absolutamente certo, o determinante para a vida política, a lei,
passa a ser algo que vacila, relativo, porque é contrário à vontade
individual. Então, tudo se torna vacilante. E quando se está vacilante
relativo, no que se pode agarrar? Os sofistas apostaram no prazer.
Hoje, qual é a nossa aposta, se somos muito mais consumidores que
cidadãos?

Em busca dos valores, vamos, então, velejar nas águas mais
profundas da ética. Na Grécia, o mito e a crença são as primeiras
fontes de valores. A verdade do mito penetra no mundo grego por
meio das narrativas inspiradas nas musas e nos deuses, em uma
relação estreita entre estes e os homens. Todavia, os deuses estão
acima dos homens, porque estes são inferiores e precários. Por isso
aceitam o destino imposto pelos deuses. O mito é uma experiência
primitiva do sagrado. E o exercício da magia, do encantamento com o
estranho e com o diverso. O mito, então, confere sentido à existência,
quando dita a normalidade e a conveniência das coisas mais
importantes. Ele é uma bússola.

O homem é o que é por vontade dos deuses. O mito tem uma força,
um poder legislador e julgador revestido no destino do sagrado. Essa
lógica só será destravada com o surgimento da democracia e da
filosofia, quando os homens encontram a resposta racional para todas
as coisas de que precisam para os negócios humanos, no mundo real.
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Os fatos, então, passam por uma explicação, e o destino humano
será definido pelo próprio homem na pólis, e não mais pelos deuses,
no Olimpo.

Quando o homem toma a si o poder de: definir seu destino, surge o
vírus da desconfiança. Quem, agora, garante qualquer coisa?
Qualquer um pode emitir sua opinião. A ética é conduzida a formular a
primeira noção científica da natureza. Com isso, ela deixa de ser a
expressão do consenso, da multidão, da opinião, para ser algo
segundo a razão, a natureza, a qualidade - das coisas. Porém isso não
basta. Ou seja, não basta apenas ser racional. E preciso algo mais.
Sócrates é quem vai abrir a porta da embarcação desconhecida.

Ele diz que o agir é teleológico. O que é isso? Que o agir tem um fim
e esse fim, afirmou o filósofo, visa ao bem. Porque o bem  que dirá
da validade da ação humana. Portanto nãb basta a razão. E preciso o
valor da razão.

A partir dessa nova bússola, os gregos vazem a escolha por alguns
valores fundamentais para sua democracia. Eles vão privilegiar a
igualdade, a liberdade, a justiça, a coragem e a generosidade. Essa
escolha não é aleatória. A igualdade :resolverá o problema do
despotismo. Em grego, déspota e' "despóés" que significa pai. Pai é
aquele indivíduo que tem o poder de vida e de morte sobre todos da
família e o mando sobre todos os bens materiais.

Essa autoridade privada não poderá penetrar na "pólis", onde os
cidadãos são isonômicos. O que signifia isso? São todos iguais
perante a lei. Estão todos submetidos ivalmente à mesma lei. A
liberdade não só resolve o problema da religião, porque lá existem
uma série de deuses, de várias religiões e qualquer um pode ter a
crença que quiser, desde que não interfiranas coisas públicas -, como
também irá deixar que cada cidadão dõfenda o seu interesse na
ágora, onde os assuntos para o bem da cómunidade serão discutidos
com coragem, sob o abrigo da justiça, que é a faculdade necessária
para que o cidadão faça o balizamento daquilo que é justo ou injusto.

Finalmente, a generosidade é o valor que a comunidade assume
para si, porque ninguém vive sozinho. Decidimos viver em
comunidade porque só podemos ser felizes nas relações uns com os
outros. Naquela época, os gregos formularam uma lei dentro da
virtude da generosidade. Se por acaso houvesse uma grande
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estiagem e apenas alguns poucos agricultores tivessem uma boa
colheita, eles seriam obrigados a dividir seus frutos com os demais
cidadãos.

Imaginem vocês, hoje, em Brasília, um Deputado qualquer propor
que uma pequena parcela do lucro dos Bancos fosse devolvida aos
brasileiros em forma de emprego ou de um primeiro emprego. Parece
uma quimera, um sonho. Por quê? Porque não sabemos o que é a
generosidade ou a solidariedade.

Como vimos, a democracia grega ruiu. Eles não apenas perderam a
referência dos valores, devido à sofística, como também pela vinda
dos romanos, os imperialistas. Com eles, novos valores vieram à tona.
A justiça deixa de ser aquilo que era justo, segundo a igualdade, a
liberdade e a generosidade para ser a lei de César. Porque César é
divino. Os Césares são divinos. Eles trazem uma lei divina.

Eles trazem a "pax" romana e a "dura lex sed ex" - a lei é dura, mas
é lei. E trazem ainda o "panis et circense" - pão e circo. Por que isso
acontece? A partir daí, não se questiona mais se a lei é justa ou
injusta nem se o pão e o circo alienam as pessoas. No caso, os
césares podem dominar tranqüilamente. Por essas causas e outros
fatores, a humanidade padece sob tiranias e monarquias por quase 2
mil anos.

Antes de respirar novamente os ares democráticos, acontece um
milagre no mundo. Surge Jesus Cristo que traz uma idéia inovadora
que nem os gregos ou os romanos conheciam. Traz a idéia de que
todos os seres humanos são iguais. Contudo, somente com a
Revolução Francesa de 1789, vemos novamente o valor da igualdade
entre os homens.

Os franceses, depois de muito conversarem sobre os seus destinos
e de discutirem que planos implementar para que todos pudessem ser
livres, iguais e fraternos, resolvem cortar a cabeça dos monarcas e
dos cortesãos para instituírem a democracia e a república, coisa
pública. O sucesso da revolução foi tão grande que alguns franceses
queriam exportar esse modelo político para outros países. Era
oportuno, porque vários Estados estavam em revolta.

Assombrado, Robespierre, um dos líderes da revolução, diz: "A idéia
mais extravagante que pode nascer na cabeça de um político é
pensar que ele pode adentrar o território de um outro povo, com
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armas em punho, e obrigá-lo a adotar suas leis e seus costumes".
Pudera o Bush estar aqui, para ouvir isso.

Na França, tudo caminhava para uma democracia direta, mas, no
revés arquitetado pela classe burguesa, resolvem cortar, assassinar
os principais líderes da Revolução Francesa. A partir daí, nasce a
idéia de uma democracia representativa; a idéia da representação
política. Essa idéia surge movida pela doutrina liberal, cujo primado é
a livre competitividade entre os membros da sociedade. Esse é o
espírito moderno que herdamos para o nosso Estado, ou seja, os
valores da igualdade e fraternidade. Tudo isso escafedeu-se daquele
ideário francês.

Hoje a nossa democracia, um pouco apática e indolente, busca ser
uma democracia participativa, porque a representação política está
mergulhada em águas abismais e lamacentas. E o pior é o mercado.
E o monstro fantástico, como a sofística,que assume a política e
move a nova fonte de valores, que é à TV, nossa bússola. E o
mercado que move a TV, mas agora chegou a vez de vocês. Peguem
o remo e impulsionem o vigor da juventude. A tarefa não é fácil,
porque o monstro do mercado está aí. O nonstro extraordinário da TV
está aí, impingindo um amontoado de inf&mações sensacionalistas e
expondo uma profusão de asneiras e bstices. Soma-se a isso a
escolha no mundo pelo que é útil.

O que podemos fazer quando a escolha é só o econômico, se, na
perspectiva econômica, a ética torna-se simplesmente a transcrição
ideológica dos interesses econômicos :da classe dominante na
sociedade? Se privilegiamos só o econômico, cadê o cultural, o social,
o meio ambiente e o próprio político? E o cjue dizer de nossos políticos
corruptos?

Aristóteles falará, por exemplo, da honestidade. Ele diz que a
honestidade é a guardiã da política e qüe os cidadãos devem ser
intolerantes com os desonestos. Para os1empresários e banqueiros,
Aristóteles falará a respeito da usura. Foram os gregos que
inventaram a moeda, mas se entusiasmaram tanto que começaram a
praticar a usura. Aristóteles diz que a moeda foi inventada para ser a
mediania entre o valor das coisas, e não : para gerar riqueza por ela
mesma. Isso não era a qualidade da moeda.

Um outro aspecto que serve para pensarmos é o sentido da vida, do
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qual ele também falou. Imaginem, há 2.400 anos, Aristóteles dizer
que tudo o que o homem precisava para ter uma vida cômoda e
confortável já havia sido inventado, que ele estava materialmente
realizado e só lhe restava dedicar-se à elevação do espírito!

Vocês têm a responsabilidade de não ter medo dos tubarões que
estão por aí a soltas e atentos. O covarde pode ser facilmente
devorado por traíras. Portanto, vocês precisam ter a coragem de dizer
o que pensam, porque são jovens e, como se diz, não têm o rabo
preso com nada, com interesses ou jogos perversos.

Quero terminar citando Guimarães Rosa, que tem uma frase muito
simples que é a síntese do pensamento socrático e de tudo o que eu
disse a respeito da moral. Ele coloca na boca do Manueizão, um
matuto e caipirão do mato, do "Grande Senão: Veredas", que a gente
quase somente faz o que a bobagem do mundo quer. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Coordenador - Informaremos agora qual será a dinâmica dos

trabalhos. Haverá seis momentos: apresentação dos relatórios
aprovados nos grupos de trabalho pelos respectivos coordenadores e
relatores, que disporão de até 10 minutos para a sua exposição;
apresentação das propostas aprovadas nos grupos de trabalho e
pedidos de destaque; votação e aprovação, por maioria simples, do
documento final, salvo destaques; discussão, votação e aprovação,
por maioria simples, dos destaques; apresentação, discussão e
votação de novas propostas, desde que subscritas por, no mínimo,
25% dos votantes; e entrega do documento final à Comissão de
Participação Popular da Assembléia Legislativa.

Cada coordenador e relator dos grupos disporá de 10 minutos para
dizer o que aconteceu na reunião do dia 30. Com a palavra, o
coordenador do primeiro grupo, referente à participação política,
Davidson Thiago da Cruz.
Leitura de Relatórios e Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho

e Apresentação de Destaques
O estudante Davidson Thiago da Cruz - Boa-tarde. Meu nome é

Davidson. Sou do 2 2 período de Ciências Sociais da PUC-Minas e
coordenei o grupo de trabalho cujo subtema e'"Participação política".
Fomos o último grupo a terminar as atividades, e a aprovação das
propostas ocorreram de forma tranqüila. Foi um exercício democrático
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bem articulado. A princípio, havia 14 propostas, que foram
reduzidas para 12, sendo que duas foram criadas. Duas delas
também serão apresentadas aqui corno minoritárias, ou seja,
obtiveram pelo menos 20% dos votos no dia do nosso grupo de
trabalho.

Algumas propostas foram mais polêmicas, como a que se refere ao
serviço militar. As escolas participantes,' que no caso foram Santo
Antônio, Colégio Batista, Escola Estadual Milton Campos e Escola
Municipal Tabajara Pedroso, articularam-se bem, trabalharam
tranqüilamente e unidos pelo bem de todos. Naquele momento, não
houve muita rixa entre as escolas, como esperávamos que ocorresse.
Como já disse, estamos aqui com 12 propõstas elaboradas.

O Colégio Sebrae também havia apreséntado uma proposta. No dia
das discussões, infelizmente não enviou representante porque havia
apenas um aluno, mas a proposta deles também foi apreciada. Houve
destaque e trabalharam bem com as propostas. Foi mais ou menos
isso que ocorreu. Não demorarei muito para que possamos trabalhar,
que é o viemos fazer aqui hoje.

O Sr. Coordenador - Estudante Anael, relator do grupo de trabalho,
deseja completar alguma coisa? (- Pausa.) Passaremos a palavra
para a estudante Roberta Guedes de Araújo, coordenadora do grupo
de trabalho sobre "Direito à Informação e á Comunicação".

A estudante Roberta Guedes de Araújo - Boa-tarde. Sou aluna do 3
período do Curso de Ciências Sociais. E com enorme prazer que
participo do Parlamento Jovem, onde fui coordenadora do subtema
"Direito à informação e à comunicação" no último 30 de maio.
Contamos com a participação de quatro escolas: Guilherme Lage,
Tabajara Pedroso, Sebrae e Sagrada Família. Havia no total 27
propostas e conseguimos priorizar 11, com caráter diversificado e
enorme competência. A informação chdga às nossas casas, e a
grande maioria da população depara com ,a programação. Com essas
informações, os jovens mostraram a sua preocupação. E com esse
desejo de mudança que são criadas propostas, apresentado
esclarecimento e melhoria. Além disso, são repassadas informações
para os cidadãos de bem por meio de TVs, rádios e rede alternativa,
para que possamos desenvolver o exercícip critico da cidadania.

uDesenvolvi um artigo sobre o que ocorre no dia 30. No mais, foram
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28 propostas que passaram para 27. Conseguimos priorizar 11
propostas por meio de um debate bem tranqüilo. E só isso. Muito
obrigada.

O Sr. Coordenador - A relatora deseja completar alguma coisa? (-
Pausa.) Passaremos para o próximo subtema "Trabalho sobre
primeiro emprego", cujo coordenador é o estudante Reginaldo Lúcio
Campos.

O estudante Reginaldo Lúcio Campos - Boa-tarde a todos. Fui
coordenador do subtema "Primeiro emprego". O trabalho se iniciou às
14 horas como previsto. Todas as 18 propostas que chegaram até lá
foram debatidas uma a uma, após a sua leitura. Tudo ocorreu dentro
do previsto, na normalidade. Não houve polêmica alguma de forma
mais acentuada. Todos puderam expressar-se. Houve alguns
momentos de acaloramento, dentro do que é considerado normal.
Depois do debate, chegamos às 11 propostas que estão no
documento base.

O Sr. Coordenador - Passamos agora para a apresentação das
propostas aprovadas nos grupos de trabalho e os pedidos de
destaque.

Passarei à leitura das propostas. Por favor, depois de cada uma
delas, peço a quem estiver solicitando destaque que se encaminhe
até o microfone e fale o nome.

Começaremos pelo 'Direito à informação e à comunicação", primeiro
subtema: 1 - Divulgação, em todas as cidades do Estado, pela TV
Assembléia e pelos meios de comunicação em geral - rádios, TVs,
jornais, internet -' de notícias de interesse do cidadão, incluindo os
balanços de todas as obras públicas estaduais, para que ele avalie
seus representantes.

O estudante André - Peço destaque.
O estudante Israel - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 2 - Divulgação intensiva da audiência pública

de análise do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e
das despesas aos recursos públicos do Estado, por meio dos meios
de comunicação de massa - jornais impressos e televisivos, revistas,
rádio e internet -, pelo menos um mês antes da realização da
audiência.

A estudante Vanessa - Peço destaque.
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A estudante Cecilia - Peço destaque.
A estudante Gabriela - Peço destaque.
• estudante Vinícius - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - 3 - Criação de programas de formação para a

cidadania que divulguem direitos, estimulem o debate e o senso crítico
da população para que participe do que está ocorrendo em seu
Município e decida sobre os seus problemas.

Algum destaque? Não havendo, passaremos ao item 4.
4 - Criação de projetos nas escolas de ensino médio e

universidades, visando à formação críticados cidadãos e em relação
às noticias transmitidas pelos meios dê comunicação de massa,
estimulando-os à participação e contribuindo para a formação da
opinião pública.

A estudante Janaína - Peço destaque. 1
O Sr. Coordenador - 5 - Criação de rádio-escola na rede pública de

ensino, com informações sobre a estrutõra e o funcionamento das
escolas e sobre assuntos de interesse geal, como primeiro emprego,
participação política, direitos e deveres, incentivo à cultura, etc., com o
objetivo de formar cidadãos críticos e câpazes de interagir em seu
meio escolar e social.

• estudante Emanuel Bueno - Peço destaque.
• estudante Camila - Peço destaque.
• estudante Lucas - Peço destaque.
• estudante André - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - 6 - Criação de Um projeto de parceria das

faculdades e universidades públicas corri a rede alternativa, com o
objetivo de oferecer cursos de treinamento, capacitação e
assessoramento para as pessoas que trabalham nessa rede, unindo
um trabalho técnico de qualidade a uma orientação para o exercício
crítico da cidadania.

A estudante Janaína - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 7 - Incentivo financeiro do governo, empresas

privadas e ONGs para implantação é funcionamento da rede
alternativa.

• estudante Marcelo - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - Solicito a quem for pedir destaque que utilize os

microfones do meio para facilitar a filmagem.
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O estudante Diogo - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 8 - Reativação do Conselho de Comunicação

Social de Minas Gerais para atuar em todas as esferas da
comunicação e possibilitar a integração de rádios e TVs alternativas.

9 - Ampliação da rede de rádios comunitárias, de modo que estejam
presentes em todos os Municípios, para que os cidadãos tenham
acesso a informações produzidas com linguagem simples e que
atendam a suas necessidades. 10 - Aumento do raio de cobertura das
rádios comunitárias. 11 - Participação das rádios comunitárias nos
lucros gerados pelos eventos culturais divulgados por elas.

A estudante Helen - Peço destaque.
O estudante Lucas - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - Passaremos agora para o subtema n° 2:

"Participação política." 1 - Aprimoramento dos mecanismos de
participação política previstos na Constituição Estadual e inclusão,
entre eles, da prática de visitas, pelas escolas públicas e privadas, à
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, de forma a
propiciar o contato de estudantes, professores e pais com seus
representantes políticos e possibilitar que eles tomem conhecimento
do trabalho da Comissão, acompanhando de perto as propostas
formuladas sobre a educação.

O estudante André - Peço destaque.
A estudante Marcela - Peço destaque.
A estudante Cecília - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 2 - Inserção de oficinas de cidadania nas

escolas públicas estaduais a partir da 52 série do ensino fundamental,
ministradas por profissionais da área de Ciências Sociais, utilizando
didática adequada, e divulgação dessa experiência, visando à sua
ampliação para a rede pública municipal e para a rede privada.
Passarei agora para a 3 2 proposta, porque essas duas já estão
automaticamente destacadas por terem conteúdo contraditório.

3 - Inserção de oficinas de cidadania nas escolas públicas estaduais
a partir da 7 série do ensino fundamental, ministradas por
profissionais da área de Ciências Sociais, utilizando didática
adequada, e divulgação dessa experiência, visando à sua ampliação
para a rede pública municipal e para a rede privada.

A estudante Janaína - Peço destaque.
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A estudante Marcela - Peço destaque.
O estudante José Maria - Peço destaqué.
O Sr. Coordenador - 4 - Divulgação, nos: meios de comunicação de

massa, principalmente por meio de chamadas na TV aberta, da
Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa, para
que a sociedade tenha conhecimento de ãuas propostas e objetivos e
possa opinar e participar ativamente de seminários e votações,
possibilitando o desenvolvimento da consciência cívica e cidadã.

• estudante Vinícius - Peço destaque.
• estudante Henrique - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - 5 - Criação, ria TV Assembléia, de um

programa educativo de formação política para jovens.
• estudante Diogo - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - 6 - Publicação p distribuição anual, pelos

correios, de cartilhas que informem a população sobre os meios de
que dispõe para a participação política. 7 - Criação de mecanismos
para divulgar o direito do cidadão de controlar e fiscalizar o PPAG.

A estudante Janaína - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 8 - Publicação, nos meios de comunicação de

massa, de balanços de todas as obras públicas estaduais, de forma a
permitir que a população exerça o direito de fiscalizar os gastos do
governo.

A estudante Laura Dias - Peço destaquei
A estudante Ana Paula - Peço destaque.
A estudante Camila - Peço destaque.
O estudante Lucas - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 9 - Incentivo financeiro, por parte do governo do

Estado, para implementação e desenvolvimento de meios de
comunicação alternativos para que informm a população sobre seus
direitos, por meio de: a - criação de múltiplos instrumentos
explicativos, direcionados aos diversos tsegmentos da sociedade,
sobre os direitos de participação e os serviços oferecidos pelo Estado,
usando linguagem apropriada ao instrumento e ao público a que é
direcionado: b - capacitação e aconpanhamento técnico dos
integrantes das rádios comunitárias; c - driação de jornais regionais,
em nível municipal, que façam circular, qjinzenalmente, informações
culturais, políticas e demais assuntos de Interesse da população; d -
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incentivo à criação e manutenção de laboratórios de informática
nos centros culturais já existentes.

A estudante Jussara - Peço destaque.
O estudante Diogo - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 10 - Extensão a todos os jovens em idade de

alistamento do direito de substituir o serviço militar pela prestação de
serviços comunitários, escolhidos a partir de aptidões pessoais, com
jornada adequada à disponibilidade do jovem - direito esse concedido
hoje apenas àqueles que aleguem imperativo de consciência para
fazer essa opção - e com ajuda de custo; institucionalização desses
serviços e treinamento adequado para os que optarem por ele;
direcionamento de tais serviços para as comunidades carentes,
principalmente para a população mais jovem, com o objetivo de
combater a marginalização e reduzir as desigualdades por meio do
exercício da cidadania e da integração entre pessoas de camadas
sociais distintas.

11 - Extensão a todos os jovens em idade de alistamento do direito
de substituir o serviço militar pela prestação de serviços comunitários,
escolhidos a partir de aptidões pessoais, com jornada adequada à
disponibilidade do jovem, direito esse concedido hoje apenas àqueles
que aleguem imperativo de consciência para fazer essa opção, e com
remuneração; institucionalização desses serviços e treinamento
adequado para os que optarem por ele; direcionamento de tais
serviços para as comunidades carentes, principalmente para a
população mais jovem, com o objetivo de combater a marginalização
e reduzir as desigualdades por meio do exercício da cidadania e da
integração entre pessoas de camadas sociais distintas. Essas duas já
estão automaticamente destacadas.

O estudante José Maria - Peço destaque.
• estudante Laura Dias - Peço destaque.
• estudante Marcelo - Peço destaque.
• estudante F-lanna - Peço destaque.
• estudante Cecilia - Peço destaque.
O estudante Manuel - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 12 - Institucionalização de programas da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais que possibilitem a
participação de estudantes, à semelhança de programas como o
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Parlamento Jovem. Algum destaque?
Passamos ao subtema n 9 3: 'Primeiro emprego" - 1 - Criação, pelo

governo, de políticas de incentivo à forhiação de cooperativas de
trabalho que priorizem a preparação dos jovens, com cursos
profissionalizantes e orientação vocacional, visando à inserção dos
mesmos no mercado de trabalho. Algum dpstaque?

• estudante André - Peço destaque.
• estudante Alice - Peço destaque.
• estudante Diogo - Peço destaque.
• Sr. Presidente - 2 - Ampliação do Programa Primeiro Emprego.
• estudante José Maria - Peço destaque:.
• estudante Marcelo - Peço destaque.
• estudante Marcela - Peço destaque.
• estudante Gustavo Cavalcanti - Peço destaque.
• Sr. Coordenador - 3 - Divulgação dos: serviços, dos benefícios e

dos direitos oferecidos pelo programa Prihieiro Emprego e similares,
tanto para empresas quanto para os cidadãos, incentivando assim a
participação de todos. Algum destaque?

A estudante Camila - Peço destaque.
O estudante Vinícius - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 4 - Utilização da fixa etária e prova seletiva

como principais critérios para seleção d$ candidatos ao programa
Primeiro Emprego, objetivando atingir iodos os interessados em
ingressar no mercado de trabalho. O programa deve ter caráter
universal. Algum destaque?

O estudante Anael - Peço destaque.
A estudante Janaína - Peço destaque.
A estudante Marcela - Peço destaque.
A estudante Laura Dias - Peço destaquei,
O estudante Rafael - Peço destaque.	i
O estudante Pedro Ivo - Peço destaque.
O estudante Gustavo Cavalcanti - Peço destaque.
A estudante Maria Cristina - Peço destaque.
O estudante José Maria - Peço destaque
A estudante Jussara - Peço destaque.
A estudante Hanna - Peço destaque.
A estudante Sirlene- Peço destaque.
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O estudante Reginaldo - Peço destaque.
A estudante Gisele - Peço destaque.
O estudante Thales - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 5 - Redirecionamento dos incentivos fiscais do

governo para as empresas optantes por funcionários na condição de
primeiro emprego. Algum destaque?

O estudante Vinícius - Peço destaque.
O estudante Gustavo Cavalcanti - Peço destaque.
O estudante Rafael - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - As Propostas n 2s 6 e 7 estão automaticamente

destacadas. 6 - Criação, pelo governo estadual, de programas sociais
que ofereçam oportunidade de trabalho aos jovens recém-formados.

7 - Criação, pelo governo estadual, de programas sociais que
ofereçam oportunidade de trabalho aos jovens recém-formados nas
universidades - minoritária.

A estudante Marcela - Peço destaque.
A estudante Alicia - Peço destaque.
O estudante Thales - Peço destaque.
A estudante Júlia - Peço destaque.
O estudante Vinícius - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 8 - Ampliação e melhoramento das escolas

rurais, com oferta de ensino profissionalizante.
O estudante Henrique - Peço destaque.
O estudante Thales - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 9 - Exclusão da Proposta n°8 - minoritária.
A estudante Marcela - Peço destaque.
A estudante Jussara - Peço destaque.
A estudante Débora - Peço destaque.
A estudante Hanna - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 10 - Modificação da Lei n 2 14.697, de 2003, art.

3 0, inciso Xl, visando à fiscalização de todos os direitos assegurados
pela legislação trabalhista, em especial aquele referente à jornada de
trabalho do jovem, para assegurar seu tempo de estudo - minoritária.

O estudante Thales - Peço destaque.
O estudante Gustavo Cavalcanti - Peço destaque.
O estudante Vinícius - Peço destaque.
O estudante Lucas - Peço destaque.
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A estudante Gisele - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - 11 - Criação, pêlo governo do Estado, de

cursos preparatórios para a qualificação'do jovem, facilitando o seu
ingresso no mercado de trabalho.

O estudante Jorge - Peço destaque.
A estudante Janaína - Peço destaque.
O estudante Everton - Peço destaque.
O estudante Tiago - Peço destaque.
A estudante Gisele - Peço destaque.
O estudante Gustavo - Peço destaque.
O Sr. Coordenador - A fim de verificar o quórum, a coordenação

solicita aos votantes presentes que levantem os crachás para
fazermos a contagem. Todos assentados, e depois levantem os
crachás.

Podem abaixar os cartões. Há 106 votantes, portanto são
necessários 21 votos para a apresentação de novas propostas. A
maioria simples é 54 votos.

Está encerrada a fase de pedidos de destaque.
A coordenação esclarece que novas propostas poderão ser

apresentadas, as quais devem ser formlizadas por escrito, até às
16h30min, e entregues na mesa da assessoria, ao lado da tribuna, à
minha esquerda.

Lembrem-se de que, para essas novas lbropostas serem aprovadas,
são necessários pelo menos 25% das asinaturas dos presentes, ou
seja, 21 assinaturas.

Votação do Documento Final, salvo Destaques
O Sr. Coordenador - Passaremos agora à votação do documento

final, salvo destaques. Então, votaremos todas as propostas que não
receberam destaque. Os votantes que estiverem de acordo com as
propostas que não receberam pedido de destaque levantem seus
crachás. Esclareço que votaremos todàs as propostas que não
receberam destaque. Vamos votá-las em bloco: do Subtema n 2 1, as
Propostas ns 3, 8, 9 e 10; e do Subtemd n 9 2, as Propostas ns 6 e
12. Todas as propostas do Subtema n 2 3 foram destacadas. Por favor,
os votantes que estiverem de acordo com as propostas que não
receberam pedido de destaque levantem seus crachás. (- Pausa.)
Está aprovado o documento final, salvo destaques.
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Discussão e Votação dos Destaques

O Sr. Coordenador - Passamos à discussão e votação dos
destaques. Será concedida a palavra, por até 2 minutos, aos
interessados em se manifestarem. A título de esclarecimento, para
cada proposta que vocês pedirem destaque, sempre que houver uma
pessoa a favor, deve haver uma contra, ou vice-versa, para
garantirmos o equilíbrio.

Proposta n9 1. Subtema: Direito à informação e à comunicação.
André e Israel são contra. Com a palavra, por ordem de inscrição, o
André.

O estudante André - Proporei à Mesa que aglutinemos a Proposta n2
1 com a Proposta n 2 2. Como meu colega disse, isso já vem
ocorrendo, e estamos querendo estender a todas as cidades, já que
algumas cidades mineiras não possuem nem luz.

O estudante Israel - Boa-tarde. Completando a fala do nosso amigo,
a divulgação já é feita, entretanto ocorre um pequeno déficit. Não há
divulgação em todos os meios, e, mesmo assim, a Casa ainda
continua sendo uma das mais cheias no PPAG. A proposta do
balanço de todas as obras públicas estaduais, para avaliar seus
representantes, é uma proposta dentro da mesma proposta, e os
balanços de todas as obras públicas já são leitos pelo Executivo,
passando para o Legislativo. Dessa forma, um cidadão normal perde o
interesse no orçamento da União, quando divulgado no meio
televisivo, e, então, muda de canal. São necessários programas
informativos para a massa, e não programas de divulgação. Portanto
deve-se informar o cidadão, em vez de mostrar-lhe tudo pronto. E
preciso fazer o processo, e não deixar tudo no "finalmente".

O Sr. Coordenador - Em votação, a aglutinação da Proposta n 1
com a Proposta n 2 2. Esclareço que, nas votações, todos devem
permanecer assentados, para facilitar a contagem. Quem for a favor
da aglutinação levante o crachá. (- Pausa.) Quem for contrário à
proposta, por favor, levante o crachá. (- Pausa.) Verifica-se, de plano,
que ganhou a proposta de aglutinação. Fica, portanto, a Proposta n 2 1
aglutinada à de n 2 2.

Passaremos à votação da Proposta n 2 4, com destaque apresentado
por Janaína.

A estudante Janaína - Destaquei essa proposta para a inclusão do



ensino fundamental, pois, no subtema "Participação política", há
oficinas, algo semelhante que inclui a 52 e  7 séries.

O Sr. Coordenador - Em votação, a inclusão da expressão "ensino
fundamental" no texto da Proposta n g 4.05 que forem contrários a
essa inclusão, por favor, levantem o crachá. (- Pausa.) Verificamos, de
plano, que está aprovada a inclusão.

Em votação, a Proposta n g 5. Quem pediu destaque? Manoel,
Lucas, Camila e André. Algum deles é a fa\'or da proposta?

A estudante Camila - Boa-tarde. Gostaria que fosse incluída na
proposta a criação de rádio nas escolag privadas, pois o texto faz
referência apenas às escolas públicas.	1• Sr. Coordenador - Alguém é contrário a esse destaque?

• estudante Manoel - No Colégio Santo Antônio, temos uma
experiência que traria resultados semelhantes ao que está sendo
proposto, porém de forma simplificada O nosso grêmio possui
microfones em sua sala e alto-falantes espalhados pelos pátios da
escola, capazes de divulgar o que for de interesse dos alunos, sem
precisar de uma rádio para isso. Propomos que as escolas estaduais
tentassem adquirir esses equipamentos. Se isso não fosse possível,
que fosse pedido à direção da escola que solicitasse recurso junto ao
governo. Isso seria mais simples que criar: uma rádio. Os alunos, por
meio do grêmio, podem divulgar o que foi de seu interesse. Portanto
propomos a supressão dessa proposta.

o estudante Lucas - Galera, primeirarliente era contrário a essa
proposta; agora quero propor a inclusão Idas escolas privadas. Sou
contrário à proposta do grêmio, porque, em muitas escolas, ele não
existe. Como as escolas estaduais, com gêmio ou não, terão recurso
para a aquisição de alto-falantes? Sou favorável à criação de rádios,
que passem informações aos alunos, em àscolas públicas e privadas.

O Sr. Coordenador - Então, primeiramente, colocaremos em votação
a supressão da proposta. Quem for a favor da supressão da proposta
levante os crachás. (- Pausa.) Quem for contra a supressão da
proposta levante os crachás. (- Pausa.) Está mantida a proposta.

Os estudantes a favor da inclusão da expressão "e privada" na
proposta levantem os crachás. (- Pausa.) À1provada.

Com a palavra, a estudante Janaína, para apresentar destaque à
Proposta n 9 6.
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A estudante Janaína - Pedi destaque à proposta, para apresentar

uma modificação, ou seja, para acrescentar a expressão "e privadas"
após a expressão "faculdades e universidades públicas com a "rede
alternativa".

O Sr. Coordenador - Há alguém contra essa modificação? (- Pausa.)
Então vamos colocá-la em votação. Quem for favor da inclusão da
expressão "e privadas" levante os crachás. (- Pausa.) Aprovada.

Com a palavra, o estudante Marcelo, para apresentar destaque da
Proposta n9 7.

O estudante Marcelo - Boa-tarde. Pedi destaque da Proposta n 2 7,
por entender que possui o mesmo objeto da Proposta n Q 8, qual seja
"incentivar o funcionamento da rede alternativa". Uni as duas
propostas. Posso ler?

• Sr. Coordenador - Sim.
• estudante Marcelo - "Reativação do Conselho de Comunicação

Social de Minas Gerais, com incentivo financeiro do governo e
empresas privadas, para implantação e funcionamento da rede
alternativa."

O Sr. Coordenador - Há alguém contra? (- Pausa.) Com a palavra, o
estudante Diogo.

O estudante Diogo - Ressalto que é muito difícil conseguir esse
apoio da iniciativa privada e até mesmo do governo. A rede alternativa
deveria, em primeiro lugar, focar um planejamento estratégico para
cortar custos, além de prever capacidade e autonomia para conseguir
sobreviver sem essa necessidade.

O Sr. Coordenador - Você é contra? Então quer suprimir a proposta.
Primeiro, colocaremos em votação a supressão da proposta. Quem

for a favor da supressão da Proposta n 2 7 levante os crachás. (-
Pausa.) Quem for a favor da manutenção da proposta levante os
crachás. (- Pausa.) A Proposta n 2 7 foi suprimida.

Com palavra, a estudante que solicitou o destaque.
Um estudante - Destaquei essa proposta porque nela está escrito:

"Participação das rádios comunitárias nos lucros gerados pelos
eventos culturais divulgados por ela". Ora, deve-se pagar por todo
evento cultural que se quer lançar em uma rádio. Por isso, o horário é
pago. Então, não há necessidade de se fazer uma proposta de algo
que já ocorre. Somos contra a proposta. Queremos sua supressão.
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Um estudante - Quero também destacar que a rádio não pode
pegar o lucro de uma testa, da participação de uma empresa ou da
pessoa que fez a festa simplesmente porque é uma rádio alternativa.
Se isso ocorresse, todas as rádios fariat isso, e não haveria mais
festa. A rádio deveria cobrar, como o faz com a publicidade da festa, o
que já bastaria para seus custos.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o estudante.
Um estudante - As rádios precisam de lucros para se manterem. No

caso, a maioria das rádios estão fechando por motivos simples, por
contas de água ou de luz que não são pagas, ou seja, pelo básico que
não conseguem pagar para se manterem. No caso, as rádios
promovem eventos para obter uma certa percentagem dos lucros,
para que possam se manterem e para que não acabem, como está
ocorrendo.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o estudante Davidson.
O estudante Davidson - Como o Mateus disse, as rádios

comunitárias não têm participação, na  recebem incentivo. As
propagandas veiculadas pelas rádios comunitárias não podem ser
remuneradas. Sendo assim, é necessár io que tenham incentivo,
porque senão acabam fechando por falta de recursos para o
pagamento de contas de água, luz e telefohe.

Essa é a proposta de participação dás rádios comunitárias nos
lucros gerados pelos eventos culturais divulgados por elas, pois elas
podem divulgar os eventos culturais dentrb de suas comunidades. Se
esses eventos geram lucros, que elas I possam participar desses
lucros, como uma maneira de asseguraçem algum tipo de recurso
para pagarem, pelo menos, o que é básici

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a e
Um estudante - Acho que esse seria

obterem lucros para se manterem. Ca
obter lucros?

O Sr. Coordenador - Em votação, a
Quem é favorável à supressão desta pr
favor. (- Pausa.) Quem é a favor desta
por favor. (- Pausa.) A proposta está apro

Passaremos ao Subtema n2 2: "Pai
primeira proposta, destaque de Andréia,

único meio de as rádios
contrário, como poderão

;são desta proposta.
levante o crachá, por
a levante seu crachá,

ação Política". Para a
Santo Antônio; Marcela,
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do Estadual Central; e Cecília, do Santo Antônio.
Um estudante - Boa-tarde. 1 - Aprimoramento dos mecanismos de

participação política previstos na Constituição Estadual e inclusão,
entre eles, da prática de visitas pelas escolas públicas e privadas.
Devido aos trabalhos da Assembléia, não há uma carga horária
disponível para que todas as escolas possam vir a esta Casa. Poucas
escolas viriam, e haveria uma falsa participação política efetiva, de
forma a propiciar o contato de estudantes, professores e pais. Seria
inviável trazer os pais de alunos para verem o funcionamento da
Assembléia. Portanto a carga horária da Assembléia não poderia
admitir essa proposta. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Você é a favor da supressão ou da modificação
da proposta?

Um estudante - Sou a favor da supressão.
Um estudante - Sou a favor da supressão. Como há muitas escolas

públicas e privadas, a Assembléia não conseguiria atender a todas
elas. E totalmente inviável trazer todas as escolas para uma visita.

O Sr. Coordenador - Marcela, você é favorável à supressão da
proposta?

A estudante Marcela - Quero uma modificação. Em vez de
aprimoramento, divulgação dos mecanismos que já existem.
Conforme duas pessoas disseram, não há carga horária para isso.

Um estudante - Sou contra a supressão da proposta. Não está
escrito na proposta que as pessoas têm de vir à Assembléia.
Tampouco está escrito que deve haver carga horária necessária para
que isso ocorra. Se o Deputado vai à escola ou se a escola vem aqui,
é algo a ser discutido. O intuito da proposta é simplesmente aproximar
a população. Trata-se de mais um mecanismo de aproximação do
Deputado com seu eleitorado; um espaço para o Deputado divulgar
suas propostas e receber algumas demandas. Se ocorre na
Assembléia Legislativa ou no colégio, isso não importa. O importante
é que haja mais um mecanismo de aproximação do eleitor com o
Deputado.

o Sr. Coordenador - Colocaremos em votação a supressão da
proposta. Quem for a favor da proposta, por favor, levante os crachás.
(- Pausa.) Quem for a favor da manutenção da proposta original
levante os crachás. (- Pausa.) A proposta está mantida. Em votação, a
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modificação proposta, referente ao aprimoramento dos
mecanismos de divulgação. Quem for a favor da modificação levante
o crachá. (- Pausa.) Quem for a favor d  manutenção da proposta
original levante o crachá. (- Pausa.) A prôposta está modificada. Em
vez de aprimoramento, divulgação dos meCanismos de participação.

Destaques das Propostas ns 2 e 3, que se contradizem. Com  a
palavra, Janaína, Marcelo e José Maria. i

A estudante Janaina - Sou a favor da supressão dessa proposta,
porque ela foi incluída na Proposta 4, referente ao direito à
informação e à comunicação, que já foi apovada.

O Sr. Coordenador - Esclareço que o destaque foi feito para definir
se será a partir da 52 ou da 7 série. Essa é a divergência da questão.

O estudante Marcelo - O meu destaqúe é para retirar a palavra
'oficinas" e inserir a palavra "disciplinas". Lerei o significado de cada
uma. A etimologia da palavra "oficina" Vem do latim, e quer dizer
oficina, tenda, fábrica, manufatura e "w&kshop"- curso. A palavra
"disciplina" também vem do latim e quer dizer ação de instruir,
educação, ciência, ordem, sistema, principio de moral. O mais
indicado para a questão seria a ação de instruir, porque "oficina" é
insuficiente. Sendo assim, o ideal seria a palavra "disciplina" porque
consciência cidadã é uma coisa que todds devem ter. e não vemos
isso acontecer hoje no Brasil. Essa substituição serve para fazer com
que o Brasil forme cidadãos, no sentido reál. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Veremos quem é a favor ou contra, a partir da
5 série e 7 1 série, para resolver a questão!

Um estudante - Sou a favor da 5 sériej porque, se desde cedo os
alunos derem atenção merecida à1 política, obterão mais
conhecimentos, quando forem particil
Parlamento Jovem, entre outros.

O Sr, Coordenador - Quem é a favor ou
Um estudante - Sou contra a modific

Posso dar o motivo?
O Sr. Coordenador - Sim.
Um estudante - Cidadania não é algo

cima para baixo; de professor para alu
conjunto, por meio de debates e discussã
uma palavra que cai perfeitamente bem

.r de projetos como o

da palavra "oficinas"

ie deva ser ensinado de
mas sim construída em
Nesse sentido, "oficina" é
precisa ser aprimorada e
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trabalhada com ferramentas. Não é somente disciplina que é algo
educativo, mas também oficina. Por isso sou a favor da manutenção
dessa palavra.

O Sr. Coordenador - Tudo bem! Passaremos para a votação. Quem
for a favor de oficinas de cidadania a partir da 5? série levante o
crachá. (- Pausa.) Quem é a favor a partir da 7? série? (- Pausa.) A
Proposta n Q 3 já está eliminada. Ficará a Proposta n g 2, que é inserção
de oficinas de cidadania a partir da 52 série.

Colocaremos em votação agora a modificação da palavra "disciplina"
no lugar da palavra "oficinas". Quem é a favor da modificação? (-
Pausa.) Quem é a favor da manutenção da palavra "oficinas". (-
Pausa.) Então, fica aprovada a inserção de oficinas de cidadania.

Passaremos para a Proposta & 4.
A estudante Janaína - Sr. Coordenador, solicitei a supressão da

proposta, porque o objetivo dela está em outra, que, aliás, já foi
aprovada.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o estudante Marcos Vinícius.
O estudante Marcos Vinícius - Boa-tarde! Essa proposta de

divulgação sobre a Comissão de Participação Popular e os programas
realizados pela Assembléia já está incluída no primeiro subtema, que,
aliás, está na primeira lei - divulgação para todas as cidades do
Estado -' votada e aprovada. Sr. Coordenador, é aquela supressão.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o estudante Henrique.
O estudante Henrique - Sou a favor da proposta, porque a

divulgação deve permanecer aberta para a maior parte da população,
e não para poucas pessoas. Se abrirmos esse raio de ação,
incentivaremos e ampliaremos a participação de todos os cidadãos.
Era o que tinha a dizer.

O Sr. Coordenador - Colocaremos em votação pela supressão, ou
não, da proposta. Quem for a favor da supressão da proposta levante
o crachá. (- Pausa.) Quem for a favor da manutenção levante os
crachás. (- Pausa.) Fica, então, suprimida a proposta.

Retornaremos à Proposta n2 2 em virtude de não termos colocado
em votação a supressão da proposta sugerida pela Janaína.

Passarei à leitura da redação da proposta: "Inserção de oficinas de
cidadania nas escolas públicas estaduais, a partir da 5 2 série do
ensino fundamental, ministradas por profissionais da área de ciências

rsi- -



647
sociais, utilizando didática adequada, e divulgação dessa
experiência visando à sua ampliação parS a rede pública municipal e
para a rede privada". Quem for a favor da supressão da Proposta n 2 2
levante os crachás. (- Pausa.) Quem fôr a favor da manutenção
levante os crachás. (- Pausa.) Fica, então, mantida a proposta.

Passaremos à 5 proposta. Com a palavra, o estudante Diogo.
O estudante Diogo - A proposta diz

'
espeito à criação, na TV

Assembléia, de programa educativo. Um éurso pela televisão é muito
dispendioso e pouco proveitoso. Essa não é a melhor forma para se
transmitir conhecimento; há outras formas. :,Além disso, também foge à
proposta da TV Assembléia, que é divúlgar o que acontece aqui
dentro.

Uma estudante - Sou a favor da proposta, mas com modificação. O
texto fala da criação, na TV Assembléia, de um programa educativo.
Temos que estender isso a todos os jovenè do Estado, e não somente
aos de Belo Horizonte. Por outro lado, não:: é toda TV que transmite os
programas da TV Assembléia. Na minha casa, por exemplo, antes de
termos TV a cabo, não tínhamos acesso à TV Assembléia. Portanto,
sugiro a ampliação do canal da TV AssemtIéia para o canal aberto e a
criação do programa educativo, seja com à presença dos jovens, seja
com a de algum Deputado, seja por meio de entrevista,
independentemente do tempo, e precisa sér informativo.

Um estudante - Proponho a modificação da expressão 'na" por
"pela".

O Sr. Coordenador - Entendido. Troca dá expressão "na" por "pela".
Vamos colocar em votação a supresão. Quem é a favor da
supressão da proposta levante o crachá. (-'Pausa.) Quem é a favor da
manutenção levante o crachá. (- Pausa.) Aprovada a manutenção da
proposta.

Agora vamos colocar em votação a mbdificação feita pela Laura.
Quem é a favor da modificação levante o crachá. (- Pausa.) Quem é
contra a modificação levante o crachá. (- Pausa.) Aprovada a
modificação da proposta.

Vamos votar a Proposta n2 7. Destaque de Janaína.
A estudante Janaína - Sou a favor da supressão da proposta porque

esta se encaixa em outras propostas que já foram aprovadas.
O Sr. Coordenador - Alguém é a favor?
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A estudante Janaina - Foi aprovada a aglutinação da 1 e da 2, do
Direito à Informação e à Comunicação.

O Sr. Coordenador - Alguém deseja defender o contrário? (- Pausa.)
Em votação. Quem é a favor da supressão da Proposta nO 7 levante o
crachá. (- Pausa.) Quem é a favor da manutenção da proposta levante
o crachá. (- Pausa.) Aprovada a supressão da proposta.

Peço que sejam mais breves para que possamos votar todas as
propostas. Vamos passar para a Proposta n 9 8. Destaque de Laura,
Camila, Ana Paula, Lucas e Letícia.

A estudante Laura - Acho que a Proposta flQ 8 é muito parecida com
a Proposta n 1, do Subtema n2 1. Sugiro a supressão dessa proposta
ou a aglutinação com a Proposta n 9 1, do Subtema n 2 1, que já foi
aglutinada com a Proposta n g 2.

A estudante Camila - Também peço a supressão dessa proposta,
pois não se encaixa no segundo subtema; apenas no primeiro.

A estudante Ana Paula - Proponho ou a supressão ou a aglutinação,
pois, apesar de a população ter o direito de conhecer os balanços,
poucos terão o interesse de acompanhá-los, fazer os cálculos e tudo o
mais, portanto, a eficácia será pequena.

O estudante Lucas - Sou a favor dessa proposta, pois visa a trazer
ao conhecimento da população a forma como o governo está
gastando seu dinheiro. Mesmo que não traga muito interesse, há um
momento em que as pessoas se perguntam como o dinheiro público
está sendo gasto.

Ela está no grupo certo, o da participação política, uma vez que
incentiva as pessoas a questionar o fato de o governo gastar certo
valor com viaturas e outro com a reforma de escolas. Essa proposta
realmente estimula a participação política.

Um estudante - Para muitos, haverá realmente divulgação, mas será
que vai ser feita corretamente? Será que colocarão lá todos os
números de todos os gastos? Será que realmente poderemos confiar
nas informações? Acredito que não.

O estudante Lucas - Não é esse o toco da proposta. Seu objetivo é
informar às pessoas a maneira como o dinheiro do Estado está sendo
aplicado. Assim, o indivíduo estará bem informado quando quiser
entrar em um programa de participação política.

O Sr. Coordenador - Vamos votar, então, a aglutinação das
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Propostas n 9s 1 e 2. Quem é a favor dá. aglutinação? (- Pausa.)
Quem é a favor de manter da forma como está, sem aglutinar? (-
Pausa.) Quem é favorável à supressão 'da proposta? (- Pausa.) A
proposta foi suprimida.

Passaremos à Proposta n 9 9. Há destaqües de Sara e Diogo.
A estudante Sara - Peço a supressão dessa proposta, já que está

contida nos itens 5 e 6 do primeiro subteta, que foram aprovados, e
no item 7, que foi suprimido. Portanto, sep contexto está no primeiro
subtema, e não no segundo.

O estudante Diogo - E muito difícil conseguir apoio e dinheiro do
governo para isso. Já dispomos de recursos que podem ser mais bem
aproveitados. Existem muitas idéias boas i mas o foco da proposta é
buscar apoio e dinheiro do governo. Deferdo utilizarmos o que temos
de uma forma melhor, em vez de tentar conseguir ajuda externa.

Quanto à educação, por exemplo, por tiue o governo tem de nos
ensinar? E-lá muitas pessoas interessadas em transmitir
conhecimentos técnicos, de administração de rádio, etc. Na PUC, por
exemplo, os estudantes têm interesse de nos passar os
conhecimentos sobre cidadania. Por que não usar as pessoas de
outros cursos e de outras universidadés que desejam transmitir
conhecimento? Eles podem nos orientar sobre como podemos ganhar
dinheiro ou adquirir conhecimento. Há pm enorme potencial que
podemos usar, em vez de pegar dinheiro com o governo. Temos muito
recurso mal utilizado. Devemos tentar iso primeiro, em lugar de
buscar governos e ONGs.

O Sr. Coordenador - Quem é a favor da supressão da proposta? (-
Pausa.) Quem é a favor da manutençãb da proposta? (- Pausa.)
Aprovada a supressão da proposta.

Agora passaremos às Propostas n 9s 10 e 11. Vamos nos limitar a
dois destaques a favor e dois contra. A polémica é "aluda de custo" ou
"remuneração". Vamos ouvir duas opiniões a favor e duas contra.
Quem é a favor de colocar "ajuda de custo':'?

O estudante Adão - Defendo a Proposta n2 10. Fizemos uma
pesquisa em que constatamos que 95% de todos que se alistam no
Exército são deixados de lado. Apenas 5 1/6 viram soldados. A área de
atuação seria grande. Defendo a ajuda de custo, porque, se
remunerar, não será um trabalho comunitário, será um emprego. 0
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Estado não poderá pagar o salário para o contingente de jovens
que irão querer.

Nas discussões, perguntaram sobre a possibilidade de não haver
jovens para o Exército. Isso já foi implantando em Portugal, e não
houve problema porque o Exército tem pouco dinheiro para muita
gente. Assim, eles soltam muita gente. Já estão tentando implantar
isso no Chile.

O Sr. Coordenador - Agora um destaque a favor da remuneração.
Um estudante - Sou a favor de "com remuneração". Imaginem que

uma pessoa não deseja se alistar e vai fazer o trabalho de assistência
social. Vocês acham que essa pessoa vai querer uma ajuda no lanche
e na passagem e deixar de trabalhar em outro lugar onde receberia
um salário? Quem vai querer isso? Sem falar da exclusão das
pessoas que realmente precisam e têm a obrigação de escolher.

O estudante Daniel - Estou fazendo o destaque agora. Sou a favor
da proposta. A nossa amigado outro colégio disse que se trata de
assistência social, mas não. E diferente, é serviço comunitário, pois a
pessoa não deixaria de desenvolver outras atividades. Como está
escrito, seria uma jornada de trabalho adaptável à disponibilidade do
jovem para que desenvolva atividades paralelas normais, como
estudo ou outra forma de trabalho. Além disso, a proposta pela ajuda
de custo engloba um problema: uma das causas de dispensa de 95%
dos jovens alistados nas Forças Armadas é corte de gastos com esse
tipo de coisa pelo governo. Eles precisam reduzir o contingente e
pegam apenas o mínimo necessário. Se colocar uma remuneração,
complicaria, pois entraria em choque com a política de redução de
gastos. Sugiro que a Proposta n 2 11 seja suprimida. Na Proposta n2
10, destaco que o toco central não é a prestação de serviço
comunitário como principal atividade do jovem, mas como atividade de
desenvolvimento da cidadania, paralela às suas atividades normais.

O Sr. Coordenador - Mais um favorável à expressão "com
remuneração".

Um estudante - Quero fazer uma alteração. Aqui diz substituir o
serviço militar; trocaria por incluir no serviço militar, senão diminuirá
muito.

O Sr. Coordenador - Vamos resolver uma coisa primeiro para,
depois, passar para outra. Vamos colocar em votação para decidir se
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ficara' "com ajuda de custo" ou "com remuneração". Quem for
favorável à Proposta n 10, "com ajuda do custo", levante o crachá. (-
Pausa.) Quem for favorável à Proposta 'ri 2 11, "com remuneração",
levante o crachá. (- Pausa.) A Proposta n 2 1 1 está fora.

Alguém sugere alguma modificação para a Proposta n 2 10?
Um estudante - O nosso contexto é participação política, e isso

requer a inserção dos segmentos da sbciedade na política. Essa
proposta traz apenas a inserção dos homéns na idade de alistamento
militar: não garante que toda a sociedade participe, pois exclui
determinadas camadas.

O Sr. Coordenador - Alguém fará a defesa?
Um estudante - A frase "Os jovens serão os adultos de amanhã" já

está gasta. Então, começar a educar os jovens, a desenvolver sua
cidadania, pode ser a saída para desenv,olver a consciência política
desses jovens que serão os adultos de amanhã. Esse foi o argumento
usado pela nossa colega. Considero-c inválido, pois temos de
começar de alguma forma. Então, por que: não começar com o jovem,
que pode ser alguém tão importante no futüro?

Além disso, fomos questionados como isso pode ter alguma
influência na participação política. Em geral, o brasileiro não tem
consciência política, e uma maneira de dbsenvolvê-la é por meio da
cidadania. A participação política não é feha apenas pela fiscalização
e pela participação direta na política, mas também por atos de
cidadania e pelo conhecimento de cada un de como poderia integrar-
se à sociedade.

Portanto, não considero cabíveis os argumentos usados, pois a
integração dos jovens de sociedades difiprentes é uma maneira de
participação.

Um estudante - Quero pedir a supressão dessa proposta, pois,
apesar de conter boas intenções, não estáno contexto utilizado agora.

O Sr. Coordenador - Por favor, sejam ma s diretos.
Um estudante - Quero trocar a palavra! "substituir .' "incluir" nc

serviço militar. Se deixar que as pessoas les colham alistar ou prestar
serviços comunitários, ninguém se alistará no Exército. Acredito sei
melhor trocar a palavra "substituir" por "incluir".

O Sr. Coordenador - Vamos colocar effl votação a proposta. Nãc
podemos abrir muito o debate, pois não há verá tempo.
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Um estudante - Acredito ser importante este debate, pois não

tivemos oportunidade de responder a alguns tópicos. Como sabem, o
serviço militar é um dever de todo cidadão do sexo masculino. O
intuito da nossa proposta não é excluir os cidadãos, muito pelo
contrário, é incluí-los, dar-lhes opção. Além da opção de prestar o
serviço militar, a pessoa também terá a opção de prestar um trabalho
comunitário. Isso é participação política, sim, por quê? Quando
optamos por ajudar a comunidade, outras pessoas ou jovens de
classes sociais diferentes, é uma opção política. Em vez de pegarmos
em armas, construiremos casas ou escolas, ensinaremos informática,
transmitiremos conhecimento e colaboraremos para o avanço da
sociedade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais pobres.
Isso é participação política.

O Sr. Coordenador - Há alguém contrário a essa posição?
Um estudante - Há também o argumento de que isso já ocorre em

outros países e dá certo. Mas a garantia de que isso dá certo em
outros países não nos dá a garantia de que dará certo no Brasil. São
realidades diferentes.

O Sr. Coordenador - Primeiramente, votaremos a supressão da
proposta. Quem é favorável à supressão da proposta? (- Pausa.)
Quem é favorável à manutenção da proposta? (- Pausa.) A proposta
está mantida.

Votação da modificação da palavra "substituir" pela palavra 'incluir".
Quem for a favor da modificação levante o crachá. (- Pausa.) Quem
for a favor de manter a proposta como está, com a palavra "substituir",
levante o crachá. (- Pausa.) A proposta foi modificada, com a palavra
"incluir" no lugar da palavra 'substituir".

Proposta flQ 1, do subtema "Primeiro Emprego". André, Alice e
Diogo. Tentemos ser mais diretos. Com a palavra, Alice.

A estudante Alice - A intenção que tive, ao destacar esta proposta,
foi de reforçá-la, porque muita gente não entendeu qual a sua
essência. O valor desta proposta é o seguinte: a divergência entre
classes sociais, pobres e ricos, escolas particulares e públicas, é algo
que existe há muitos anos, e não podia existir. Não interessa se a
pessoa está pagando ou não, o que interessa é que está aprendendo.
Com esses cursos e a orientação vocacional, acabaríamos com essa
pirâmide econômica e com essa divergência entre as classes,
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colocando todos num patamar só, com osmesmos conhecimentos
e aprendendo o mesmo.

• Sr. Coordenador - Com a palavra, André.
• estudante André - Serei breve e peço élue todos prestem atenção.

Gostaria de aglutinar esta proposta e a de n2 11, que tratam
basicamente do mesmo assunto. Se aglutinarmos, iremos mais rápido
e chegaremos aonde todos querem. Obrigádo.

• Sr. Coordenador - Com a palavra, Diogo.
• estudante Diogo - A idéia da propostaé muito boa. Concordo que

os cursos profissionalizantes seriam ! quase vitais para uma
concorrência mais justa no mercado atual; porém há alguns
problemas. Um deles é que, se o governo disponibilizasse esses
cursos, em primeiro lugar, não conseguiriá disponibilizá-los para todo
o mundo. Então, seria um direito para alguns, porque um curso para
toda a população e todos os estudantes dá rede pública, por exemplo,
geraria um custo, acredito, com o qUal o governo não tenha
capacidade de arcar.

A iniciativa de educar não precisa partir do governo. Está
comprovado, no mundo inteiro, que a mlhor forma de aprender é
ensinar. Se uma pessoa está realmente interessada em aprender, ela
ensina; por isso falo tanto nos grandes centros de geração de
conhecimento, nas universidades, porque 'esse pessoal é o que quer
aprender. E a melhor forma de aprende é ensinar, transmitir esse
conhecimento, porque essa idéia é vital.

Sou a favor da proposta, mas com algumas modificações. Que não
seja só pelo governo, mas também pela iniciativa dos grandes centros
de ensino.

O Sr. Coordenador - Em votação, a proposta, do modo como está
redigida. Quem for favorável a ela levante os crachás. (- Pausa.) Está
aprovada, por maioria simples. Em votação, a aglutinação da Proposta
n 9 1 com a de n 2 11. Quem é a favor da alutinação? (- Pausa.) Quem
é contrário à aglutinação? (- Pausa.) Está aprovada a aglutinação da
Proposta n 9 1 com a de n 9 11. Em votação, a Proposta n 2 2, com
apresentação de destaques por José Maria, Marcelo, Marcela,
Gustavo e Aila.

A estudante Marcela - Sou a favor da supressão dessa proposta, por
vários motivos. Primeiro, estamos ampliando o programa Primeiro
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Emprego, que já existe. Aqui, estamos apresentando uma proposta
pedindo a eles que o ampliassem. Além disso, da forma como foi
redigida, está muito vago.

O Sr. Coordenador - Ela é a favor da supressão. Agora, com a
palavra, uma pessoa que seja favorável à manutenção da proposta.

Um estudante - Sou favorável à aglutinação das Propostas ns 2 e 4.
A Proposta n° 4 diz o mesmo que a de n 2 2. A redação seria a
seguinte: "Ampliação do primeiro emprego, visando a atingir todas as
camadas sociais. O programa deve usar faixa etária e prova seletiva
como principais critérios para a seleção dos candidatos, objetivando
atingir todos os interessados em ingressar no mercado de trabalho. O
programa deve ter caráter universal". Penso da seguinte maneira: se
isso for feito, a desigualdade social acabará e será mostrado ao aluno
da escola pública que ele é capaz de ingressar no mercado,
concorrendo com os demais.

O Sr. Coordenador - Há mais alguém favorável à supressão da
proposta?

Um estudante - Boa-tarde. Sou a favor da supressão, pois, na
Proposta n9 3, está escrito: "Divulgação dos serviços, dos benefícios e
dos direitos oferecidos pelo programa Primeiro Emprego". Divulgar os
benefícios e direitos é uma forma de ampliação do programa. Então,
em relação à Proposta n9 2, estamos chovendo no molhado, pois a de
n P 3 já é uma forma de ampliação do programa.

O Sr. Coordenador - Há alguém favorável à proposta?
A estudante Aila - Sou favorável á proposta, porque, se colocarmos

a expressão 'divulgação e ampliação", não ficará restrito apenas ao
que está disposto na outra proposta. Ampliação pode abranger várias
outras coisas, não apenas o que foi citado.

O Sr. Coordenador - Em votação, a supressão da proposta. Quem é
a favor da supressão da proposta? (- Pausa.) A proposta está
suprimida, por maioria absoluta.

Passaremos à Proposta n 2 3, que será destacada por Camila e
Vinícius.

A estudante Camila - Retiro o meu destaque.
O estudante Vinícius - A divulgação de serviços e benefícios

oferecidos pelo Primeiro Emprego já é feita pelo Ministério Federal.
Por ser um programa federal, por que o Estado deve fazer a
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divulgação? Por isso peço a supressão deksa proposta.
O Sr. Coordenador - Você é a favor?
A estudante Alice - Antes de participar do Parlamento Jovem,

alguém tinha noção do que seria o programa Primeiro Emprego? (-
Pausa.) Eu estava ciente da existência desse programa, mas não
conhecia a dimensão. Precisamos divulgá-lo, pois nem todas as
pessoas que podem participar dele o conhecem. Então, por que não
divulgá-lo, de forma que todos saibam como ele funciona? Ademais,
com a divulgação, as pessoas poderãà ser informadas dos seus
direitos?

O Sr. Coordenador - Vamos colocar em votação a supressão da
proposta. Quem for a favor da supressãá da Proposta n 2 3 levante o
crachá. (- Pausa.) Quem for a favor da manutenção da proposta
levante o crachá. (- Pausa.) Está aprovada;  a proposta.

Passaremos à Proposta n 2 4, que será destacada. Com a palavra,
Anael.

O estudante Anael - Boa-tarde. Em; primeiro lugar, o Primeiro
Emprego destina-se a jovens cuja famíliá perceba renda mensal "per
capita" de meio salário mínimo. Ou sejá, trata-se da metade de um
salário para cada pessoa da família. Se pensarmos em uma família
composta de quatro pessoas, essa renda seria de R$700,00. Como
podemos universalizar o programa, estabe l ecer uma relação de igual
para igual entre os alunos que participamda seleção, considerando-se
a prova e a faixa etária, se vivemos em Üma sociedade em que muito
dinheiro é concentrado nas mãos de pucos e pouco dinheiro nas
mãos de muitos? Como estabelecer uma relação de igual para igual
entre um estudante de escola pública e õutro de escola particular, se,
hoje em dia, assistimos a tamanha desigualdade social em nosso
país?

Sabemos que os pais de um estudar,
direito ao Primeiro Emprego não possu€
as necessidades básicas. Como preci
água, luz, telefone e alimentação, não
uma escola particular, um curso técnk
pretendem pôr um estudante de esc
nessas condições, para competir com o
que não estaremos diante de uma grar

de escola pública que tem
dinheiro sequer para suprir
n arcar com despesas de
bram recursos para pagar
para seu filho; no entanto
pública, que se encontra
de escola particular. Será

desigualdade? Será que a
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universalização será viável ou existirá apenas no papel? Será que
a competição realmente se dará entre iguais? Duvido... (- É
interrompido.)

O Sr. Coordenador - Anael, seu tempo se está esgotando.
O estudante Anael - Vou concluir. Ao analisar o currículo, o

empregador levará em conta se a pessoa estudou em escola pública
ou particular, já que a formação, infelizmente, conta muito.

O Sr. Coordenador - Quem for a favor da proposta poderá falar.
A estudante Júlia - Sou a favor da mudança. De acordo com a

proposta, esses critérios não serão os únicos, mas os principais a
serem avaliados. Se estamos falando em prova seletiva, não se levará
em conta se o aluno é de escola particular ou pública. Se ele for capaz
de passar na prova, entrará no programa.

O Sr. Coordenador - Agora, quem for contra a proposta poderá
manifestar-se.

A estudante Maria Cristina - Sou Maria Cristina, aluna da PUC. Não
sou contra, gostaria apenas que houvesse uma reformulação da
proposta, tirando essa prova seletiva. Essa seleção certamente será
excludente. Por quê? Sabemos que os alunos de escola pública não
podem concorrer em pé de igualdade com os de escola privada.

Isso é visível. Trabalho com adolescentes que, se forem fazer prova
de seleção, certamente serão eliminados. Gostaria que houvesse uma
reformulação da proposta.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, uma estudante.
Um estudante - Pedi destaque e quero falar sobre a mudança. Em

vez da expressão "faixa etária e prova seletiva", deveria ser mudado
"prova seletiva" por "entrevista", porque uma prova não é suficiente
para atestar a capacidade de uma pessoa, que muitas vezes, no
momento da prova, está realmente nervosa, Se a entrevista for feita
por pessoas capacitadas, será muito melhor para a avaliação da
pessoa, ou seja, da sua capacidade real. Minha proposta é a de
mudança da expressão "prova seletiva" para o termo "entrevista" e
também deve-se tirar o "caráter universal".

O Sr. Coordenador - Com a palavra, um estudante a favor.
Um estudante - Para defender a proposta, vou explicá-la. A

utilização da faixa etária é para não fugir; e a prova seletiva abrangerá
todos os que querem participar. Sendo de escola pública ou privada,
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eles não vão analisar o currículo, e quem quiser realmente estar ali
dentro estudará e participará.

Depois fala dos principais critérios, que iariará de acordo com cada
um. A prova seletiva poderá ser também :a entrevista, e vai variar de
acordo com quem for aplicá-la. Fala também que: "objetivará atingir
todos os interessados". Quem são todos-os interessados? Todos os
jovens, independente de ser asiático, brahco, católico ou espírita. Não
importa, são todos os jovens.

Depois ele fala que o programa deveter caráter universal. Se é
assim, não excluirá nem ajudará ninguém. Com  a Proposta n 2 1
aprovada, e esses cursos todos, estará no mesmo patamar.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, uma estudante.
A estudante Cirlene - Meu nome é Cirlehe e sou da Escola Estadual

Professor Guilherme Azevedo Laje. Sou contra essa proposta porque
o objetivo do programa é incluir a qualifiação profissional dos jovens
e incentivar o empreendedorismo. Isso mostra o quanto o sistema
educacional público brasileiro é deficiente. O aluno não está saindo
preparado das escolas para enfrentar a realidade do mercado
capitalista.

Deve ser levado em conta que, segundo o lpea, o gasto para
manter-se um aluno na escola públicá é de R$700,00 por ano.
Igualdade quer dizer direitos iguais pari todos, o que não acontece.
Essa proposta é inviável e só reafirma o caráter excludente da
sociedade brasileira. Antes de se apresentar uma proposta desse
caráter, deveria ser exigido do Estado qúe sejam dadas as condições
para que o jovem de IDH menor possa di:sputar o mercado de trabalho
em igualdade com o jovem de alta renda

• Sr. Coordenador - Com a palavra, o estudante Tales.
• estudante Tales - Como já foi bem dito por ela, a questão é de se

enfocar o tema de o desemprego ser geral. E sim. Seria universal.
Teria de haver igualdade de oportunidades e condições, baseando-se
na igualdade jurídica, a igualdade perante a lei, e não na igualdade de
fato, ou seja, na realidade em si, segundo Karl Marx. E preciso saber
quem realmente precisa desse emprego Não dá para comparar duas
rendas totalmente distintas, oportunidades totalmente diferentes. Com
isso, surge a questão da capacitaçãõ profissional, que, conforme
afirmou o Diogo, não atingirá todos os níveis da população.
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O estudante Gustavo - Creio que podemos modificar essa

proposta, atingindo assim o interesse de todos. A entrevista mostrará
como é o candidato no dia-a-dia, facilitando o seu ingresso no
emprego. Por meio de uma prova, poderá mostrar seu conhecimento
e sua capacidade intelectual. Podemos fazer uma proposta, mantendo
todos os interesses, tanto os explicitados pela Jussara quanto os
explicitados pelo Rafael. A entrevista deve ser mais um critério de
seleção; não o único, mas um dos principais critérios de avaliação,
como a prova seletiva.

O Sr. Coordenador - Quem for a favor da supressão da proposta
levante o crachá. (- Pausa.) Quem for a favor da manutenção da
proposta levante o crachá. (- Pausa.) Está suprimida a proposta.

Passaremos à Proposta n2 5, com destaque de Davidson e Rafael.
O estudante Davidson - A Proposta n 2 5 não deixa claro o que é

redirecionamento dos incentivos fiscais. Por ser uma proposta vaga,
proponho que seja substituída por criação de incentivos fiscais do
governo para as empresas optantes por funcionários na condição de
primeiro emprego.

O estudante Rafael - A proposta inicial era a criação dos incentivos,
mas cremos que isso mexa com o governo federal e não vai para a
frente. De acordo com o governo, são vários incentivos, e eles não
vão querer deixar de receber nem vão querer perder renda. Temos de
pensar em três pólos: empregados, empresas e governo. Dessa
maneira, os empregados terão mais incentivos. As empresas não
querem ganhar mais, e sim deixar de gastar. Com  esses incentivos,
as empresas deixarão de gastar e o governo não perderá mais nada
porque o incentivo só será redirecionado. Nada mais será criado, e a
empresa não deixará de ganhar. Obrigado.

Um estudante - Já existem incentivos fiscais para empresas que
optam por condições dos funcionários para o Primeiro Emprego.
Portanto solicito supressão da proposta.

O Sr. Coordenador - Alguém quer manifestar-se a favor?
Um estudante - O que as empresas ganham participando do

Primeiro Emprego é apenas um selo. Vocês não acham que, se elas
ganhassem incentivo fiscal, haveria mais emprego, seus gastos
diminuiriam e a oferta de emprego aumentaria?

0 Sr. Coordenador - Colocaremos em votação a supressão da
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proposta. Quem for a favor da supresâo levante o crachá.(-
Pausa.) Quem for a favor da manutenção da proposta levante o
crachá. (- Pausa.) Está mantida a proposta.

Veremos agora a modificação da proposta, que é a substituição do
"redirecionamento dos incentivos fiscais' por criação de incentivos
fiscais por parte do governo". Uma manfém o redirecionarnento e a
outra propõe essa criação. Quem for a fa"or da modificação levante o
crachá.(- Pausa.) Quem for a favor dá manutenção da proposta
original levante o crachá.(- Pausa.) A proJosta permanece como está.

Proposta n 9 6. Destaques de Alicia, TaIS, Marcela, Vinícius e Júlia.
O estudante Vinícius - Essa proposta deveria priorizar não somente

os jovens de 16 anos, pois os outros! que se formaram também
precisam de emprego, assim como nós Temos de considerar que,
amanhã, poderemos estar na mesma situação, ou seja, jovens recém-
formados que não têm emprego e oportunidade.

O Sr. Coordenador - A título de esclare'pimento, devemos resolver a
questão dos jovens recém-formadoê, incluindo ou não as
universidades.

A estudante Marcela - Sou a favor da !.supressão da Proposta n 7
nas universidades, porrque senão comearia a haver a exclusão, do
primeiro emprego, dos estudantes dê 2 0 grau. Se puser nas
universidades, é claro que o empregadoqpreferirá oferecer o emprego
para quem é universitário ou já passou pela universidade a oferecer
para quem ainda está no 2 2 grau.

O estudante Vinícius - Gostaria de frisar a criação de programas
para os recém-formados nas universidades. O campo de trabalho do
programa Primeiro Emprego já existe; porém, está sendo dividido
entre universidades e não universidade& querendo ou não. Por isso
peço a criação do programa pelo govbrno para os jovens recém-
formados nas universidades. Com um feco neles, haverá um campo
de disputas somente entre universitárior. Ela falou sobre a disputa,
em que um empresário pode preferir um iniversitário a um aluno de 2
grau. Num campo aberto, sim; porém, nesse campo da proposta de
universidade separada de ensino médio! não. Defendo a manutenção
da Proposta n 9 7 e peço a supressão da Proposta n 2 6.

Um estudante - Sou contra a Proposta n2 6, porque não especifica
em que a pessoa é formada, se é l 2P grau, universidade, pós-
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graduação, etc. Então, há lacuna nessa lei, que pode ser
interpretada de diversas formas. Cada empresa poderá interpretá-la
de uma forma. Portanto devemos contemplá-la ou suprimi-Ia.

Um estudante - Gostaria de falar sobre a idéia de aglutinar as
Propostas ns 6 e 7, porque os necessitados não são somente os
jovens que se formam nas universidades, mas também todos os
formandos. E preciso unir tudo e formar um grupo só dos que se
formarem.

O Sr. Coordenador - Alguém mais deseja falar? (- Pausa.)
Colocaremos em votação a Proposta n 2 6. Quem é a favor da
Proposta n 2 6 do modo como se encontra? (- Pausa.) Quem é a favor
da Proposta n2 7 - recém-formados nas universidades. (- Pausa.)
Suprimida a Proposta n 9 7 e mantida a Proposta n 9 6.

Esclareço que faltam três propostas destacadas, uma nova e uma
moção para serem votadas.

Passaremos para a oitava proposta. Com a palavra, Henrique e
Tales.

O estudante Henrique - Sou a favor dessa proposta, porque
sabemos que o ensino no interior não é tão bom como nas Capitais.
Ensino profissionalizante como esse capacitará mais os jovens e
diminuirá até a competição nas próprias cidades, pois os jovens saem
do campo para se profissionalizarem nelas. Há uma competição aqui.
Se profissionalizarem no campo, obterão melhores condições, e
haverá melhorias.

O Sr. Coordenador - Agora uma pessoa que seja contra essa
proposta. Alguém é a contra essa proposta? Como ela propõe a
exclusão da 8, votaremos as duas ao mesmo tempo. Em votação, a
Proposta n Q 8 da forma como está. Os que são favoráveis levantem os
crachás. (- Pausa.) Aprovada. Fica, conseqüentemente, excluída a
Proposta n 9 9.

Votaremos a Proposta n 2 10. Solicitaram destaque os estudantes
Gustavo, Tales, Lucas, Gisele e outros dois.

Passaremos a palavra para uma pessoa contra e uma a favor.
Um estudante - Sou favorável. A modificação da Lei n 2 14.697, de

2003, fala da carga horária de 4 horas diárias para os estudantes. A
proposta diz: "10 - Modificação da Lei n 9 14.697 de 2003, art. 30,
inciso XI, visando à fiscalização de todos os direitos assegurados pela



661
legislação trabalhista, em especial aquele referente à jornada de
trabalho do jovem, para assegurar seu tenpo de estudo".

Gostaria de frisar o aspecto referente à fiscalização pelo Ministério
do Trabalho. E necessária essa fiscalização para saberem se essas 4
horas realmente serão cumpridas, se haverá abusos ou não.

Um outro aspecto diz respeito ao in:ciso III, que fala sobre a
remuneração equivalente ao salário mínimo proporcional à jornada de
trabalho. A proposta é para que a pessba receba relativamente ao
tempo em que estiver no emprego. Um outro aspecto ainda refere-se
ao inciso IV, que fala da questão do cad astro dos interessados no
órgão público, gestor do projeto, conforme o critério de carência
social. Há um destaque, na lei, sobre esse critério. Esse inciso
contempla as pessoas das escolas privadas, mas achamos que as
pessoas de escolas públicas e de menor índice de renda devem, sim,
ter privilégios.,

O estudante Gustavo - Essa lei já existe. Então cabe ao jovem
trabalhador se autofiscalizar. Ele precisa fazer valer os seus direitos,
portanto ele mesmo pode fazer essa cobrança. A criação de uma lei
com esse objetivo é desnecessária.

O estudante Thales - Sou a favor da proposta. E necessária a
fiscalização desse aspecto das 4 horas, além de outros direitos. A
autofiscalização é muito difícil. Quandoa pessoa está no primeiro
emprego, tentará, de todos os modos, 'provar que é competente e
interessada. Se for preciso, ficará até 1J horas, para não perder a
oportunidade. De certa forma, é neéessária a fiscalização do
Ministério do Trabalho para assegurar à oportunidade de estudo a
esses jovens que estão nesses programas.

O estudante Lucas - Gostaria de falar contra essa proposta, porque
a lei do trabalho de menor fala do menorl aprendiz ou do estagiário. A
lei já existe, é muito bem elaborada e permite que todos trabalhem
bem. Não é preciso criar uma lei para que haja fiscalização, pois já
existem os fiscais do trabalho, que são o mais bem remunerados, os
que mais circulam no Estado. Porém dles não ficam por conta do
trabalho infantil e do trabalho escravo, mas de todo o tipo de trabalho.
Já existe um fiscal do trabalho e cabe jao jovem, como a qualquer
cidadão, saber de seus direitos e deferdê-los. O trabalho infantil é
proibido. Acima de 14 anos, ele pode ser menor aprendiz e ter um
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trabalho de estagiário. Já temos uma lei que é perfeita para isso.

Um estudante - Quero dizer que eu já trabalho e que nós mesmos
não temos condições de estabelecer nossa carga horária. Ela é de 4
horas, mas não é cumprida. Quando ultrapassamos o horário e
preenchemos a lista de ponto corretamente, fazem outra lista e nos
mandam preencher tudo novamente porque não nos pagam. Já
existe, aliás, um "apelidinho" muito lindo para quem trabalha além da
carga horária: "hora besta". E 'hora besta" porque não cumprem a lei,
pagam, mandam omitir da folha de ponto. A Assprom é um órgão de
contratação do menor para o primeiro emprego. Quando assinam o
contrato na Assprom, os menores assinam para uma carga horária de
8 horas por dia e o compromisso de estudar à noite. Então, não
priorizam o estudo e as 4 horas. Portanto concordo com a proposta. O
Ministério do Trabalho tem de fiscalizar.

O estudante Lucas - Acho que a lei não ficou muito clara. O Brasil é
conhecido lá fora como um país paternalista por ajudar os
trabalhadores. No Brasil temos a chance de trabalhar, jovens, como
estagiários de cursos técnicos ou como menor aprendiz. Se você
chegou e saiu na hora certa, registra o horário. Alteração do registro é
crime, e os trabalhadores podem entrar na Justiça. Esse é o caminho.
Não é preciso criar uma nova lei para isso, porque a lei já existe e tem
de ser cumprida.

O Sr. Coordenador - Em votação, a proposta. Quem for a favor da
supressão da proposta levante o crachá. (- Pausa.) Quem for a favor
da manutenção da proposta como está levante o crachá. (- Pausa.)
Está mantida a proposta.

Discussão e Votação de Novas Propostas
O Sr. Coordenador - Vamos passar às novas propostas. Vou fazer a

leitura da primeira proposta nova apresentada à Mesa. (- Lê:)
"Reativação do Conselho de Comunicação Social de Minas Gerais, no
intuito de incentivar empresas privadas e ONGs para a implantação do
funcionamento da rede alternativa". Alguém deseja pedir o destaque?
Uma pessoa a favor e uma contra.

O estudante Lucas - Quero um esclarecimento a respeito da
proposta. O que a criação do conselho incentivará? Ele será um meio
de controlar as novas ONGs e redes alternativas? Como ele atuaria
para incentivar a criação?
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O Sr. Coordenador - Alguém poderia dar esse esclarecimento? (-

Pausa.) Quem fez a proposta poderia dar esse esclarecimento? (-
Pausa.)

O estudante Marcelo - O órgão servirá como incentivo às redes
alternativas.

O Sr. Coordenador - Alguém gostaria dë falar a favor ou contra? (-
Pausa.)

Um estudante - Sem ninguém pedir destaque, a Proposta n 2 8, do
direito à informação, foi aprovada e trata mais ou menos do mesmo
que esta proposta, com praticamente as mesmas palavras. Proponho
a supressão.

O Sr. Coordenador - Alguém quer falar a favor da Proposta n 2 9.9
 Em votação, a Proposta n 2 93 Quem é a favor de sua

supressão? (- Pausa.) Quem é a favor de sua manutenção? (- Pausa.)
A proposta foi rejeitada.

Agora temos uma moção com a seguinte proposta: aumento de um
ano no tempo de participação das escolas no Parlamento Jovem,
passando de dois para três anos, visando ao acompanhamento do
aluno do 1 9 ao 39 ano do ensino médio. Quem a acata? (- Pausa.) A
moção está aprovada.

Encerrada a votação dos destaques e
aprovado o Documento Final da sessão
"Etica na vida pública e cidadania".

Entrega do Docume
O Sr. Coordenador - Convido a DE

Presidente da Comissão de Participaçë
receber o documento aprovado. Em
Parlamento Jovem, entrego-lhe o Docu
sessão, para que a Comissão de Pa
Presidência, estude e emita parecer qua
dessas propostas.

- Procede-se à entrega do Documento
PARLAMENTO JO'

PROPOSTAS APROVADAS N
Subtema 1: Direito à lnformaç

1 - Divulgação intensiva, em todas a
dos meios de comunicação de massa (jc

novas propostas, declaro
Parlamento Jovem sobre

Final
tada Maria Tereza Lara,
Popular desta Casa, para
me dos membros do III
rito Final, aprovado nesta
ipação Popular, sob sua
à viabilidade da aplicação

nal, cujo teor é o seguinte:
M 2006
PLENÁRIA FINAL
e à Comunicação

cidades do Estado, através
iais impressos e televisivos,
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revistas, rádio e internei) e da TV Assembléia, da audiência pública
de análise do Plano Plurianual de Ação Governamental (- PPAG -) e
de outras notícias de interesse do cidadão, como os balanços de
todas as obras públicas estaduais e as despesas relativas aos
recursos públicos, para que ele possa avaliar seus representantes.

2 - Criação de programas de formação para a cidadania, que
divulguem direitos, estimulem o debate e o senso crítico da
população, para que ela possa participar do que está ocorrendo em
seu Município e decidir sobre seus problemas.

3 - Criação de projetos nas escolas de ensino fundamental, ensino
médio e universidades, visando à formação crítica dos cidadãos com
relação às notícias transmitidas pelos meios de comunicação de
massa, estimulando-os à participação e contribuindo para a formação
da opinião política.

4 - Criação de rádio-escola nas redes pública e privada de ensino,
com informações sobre a estrutura e o funcionamento das escolas e
sobre assuntos de interesse geral, como primeiro emprego,
participação política, direitos e deveres, incentivo à cultura, etc., com o
objetivo de formar cidadãos críticos e capazes de interagir em seu
meio escolar e social.

5 - Criação de um projeto de parceria das faculdades e
universidades públicas e privadas com a Rede Alternativa, com o
objetivo de oferecer cursos de treinamento, capacitação e
assessoramento para as pessoas que trabalham nessa rede, unindo
um trabalho técnico de qualidade a uma orientação para o exercício
crítico da cidadania.

6 - Reativação do Conselho de Comunicação Social de Minas
Gerais para atuar em todas as esferas da comunicação e possibilitar a
integração de rádios e TVs alternativas.

7 - Ampliação da rede de rádios comunitárias, de modo que estejam
presentes em todos os Municípios, para que os cidadãos tenham
acesso a informações produzidas com linguagem simples e que
atendam a suas necessidades.

8 - Aumento do raio de cobertura das rádios comunitárias.
9 - Participação das rádios comunitárias nos lucros gerados pelos

eventos culturais divulgados por elas.
Subtema 2: Participação Política
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1 - Divulgação dos mecanismos de partiEcipação política previstos
na Constituição Estadual e inclusão, entre eles, da prática de visitas,
pelas escolas públicas e privadas, à Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa, de forma a propiciar o contato de estudantes,
professores e pais com seus representants políticos e possibilitar que
eles tomem conhecimento do trabalho dá Comissão, acompanhando
de perto as propostas formuladas sobre aeducação.

2 - Inserção de oficinas de cidadania nas escolas públicas estaduais
a partir da 52 série do ensino fundamental, ministradas por
profissionais da área de ciências sociais, Utilizando didática adequada,
e divulgação dessa experiência, visando a sua ampliação para a rede
pública municipal e para a rede privada.

3 - Criação e divulgação, pela TV Assembléia e pela rede aberta de
TV, de um programa educativo de formação política para jovens.

4 - Publicação e distribuição anual, pelos correios, de cartilhas que
informem a população sobre os meios de que dispõe para a
participação política.

5 - Extensão a todos os jovens em idade de alistamento do direito de
incluir, no serviço militar, a prestação; de serviços comunitários,
escolhidos a partir de aptidões pessoais, com jornada adequada à
disponibilidade do jovem, direito esse cohcedido hoje apenas àqueles
que aleguem imperativo de consciência $ra fazer essa opção, e com
ajuda de custo; institucionalização desses serviços e treinamento
adequado para os que optarem porele; direcionamento de tais
serviços para as comunidades carentes, principalmente para a
população mais jovem, com o objetivo de combater a marginalização
e reduzir as desigualdades por meio d9 exercício da cidadania e da
integração entre pessoas de camadas sociais distintas.

6 - Institucionalização de programas da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais que possibilitem a partici5ação de estudantes como o
Parlamento Jovem.

Subtema 3: Primeiro' Emprego
1 - Criação pelo governo de política de incentivo à formação de

cooperativas de trabalho que priorizem a preparação dos jovens, com
cursos profissionalizantes e orientação vocacional, visando à sua
inserção no mercado de trabalho.

2 - Divulgação dos serviços, benefícios e direitos oferecidos pelo
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Programa Primeiro Emprego e similares, tanto para empresas
quanto para os cidadãos, incentivando assim a participação de todos.

3 - Redirecionamento dos incentivos fiscais do governo para as
empresas optantes por funcionários na condição de primeiro emprego.

4 - Criação, pelo governo estadual, de programas sociais que
ofereçam oportunidade de trabalho aos jovens recém-formados.

5 - Ampliação e melhoramento das escolas rurais, com oferta de
ensino profissionalizante.

6 - Modificação da Lei n 14.697, de 2003, de art. S, inciso II,
visando à fiscalização de todos os direitos assegurados pela
legislação trabalhista, em especial aquele referente à jornada de
trabalho do jovem, para assegurar o direito ao tempo de estudo.

Moção
Os participantes do Parlamento Jovem 2006 presentes a esta

Sessão Plenária manifestam-se pelo aumento do período de
participação das escolas no projeto, passando de dois para três anos,
para que os alunos possam acompanhá-lo durante todo o ensino
médio.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Cumprimento
toda a Mesa, os professores da PUC e das escolas de ensino médio e
os jovens presentes, na pessoa do Lucas. Antes de encerrar, lerei um
comunicado do Deputado André Quintão, que acompanha o
Parlamento Jovem desde a primeira edição. (- Lê:)

"Aos participantes do Parlamento Jovem. Saúdo todos os
participantes da 3? edição do Parlamento Jovem, destacando que
atualmente é um projeto de muito sucesso, que tem sua importância
na aproximação do jovem com o Parlamento mineiro, num trabalho
gradual de formação para a cidadania, de conhecimento do
Legislativo, de discussão de temas pertinentes à realidade da
juventude brasileira. Portanto, além de desenvolver processos de
cidadania para a juventude, o projeto apresenta à Comissão de
Participação Popular novas idéias e propostas, principalmente
relacionadas com as políticas públicas de juventude.

Infelizmente, vejo-me impossibilitado de estar com vocês neste
evento, uma vez que, nesta segunda-feira, estou em Montes Claros,
participando de um encontro regional, do qual sou um dos
requerentes, para debater a implantação do Sistema único de
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Assistência Social - Suas - no Estado. Mesmo longe, mas
sintonizado com a importância da prepàração dos jovens para o
exercício da democracia, parabenizo todoê vocês, protagonistas desta
nova história.

Estendo os cumprimentos à Deputada Maria Tereza Lara,
Presidente da Comissão de Participação Popular, aos professores da
PUC e das escolas de ensino médio e aos servidores da Assembléia
Legislativa que contribuíram para a realizáção deste evento."

Também cumprimento os jovens e está Casa. E muito importante
vocês experimentarem verdadeiramente ô parlamento brasileiro num
momento em que muitas vezes ele não &valorizado. Lembramos que
o Legislativo é extremamente importanté para o fortalecimento da
democracia representativa e para o avano da democracia direta. Em
Minas, damos essa contribuição com às comissões temáticas e,
agora, com a de Participação Popular.

Cumprimento a Escola do Legislativo nã pessoa do Alaor, Gerente-
Geral; a PUC, na pessoa da Profa. Beth, e as escolas de ensino
médio. A Comissão está orgulhosa com o pedido de vocês para que a
divulguemos à comunidade. Deixarei um;  "folder" institucional para
cada escola e esperamos que venham oditras vezes e participem das
reuniões da Comissão. Quando jovens como vocês demonstram essa
liderança, temos mais esperança de dias nelhores para o País.

Temos recursos humanos valorosos e destacamos a presença dos
jovens. Contem conosco. Muito obrigada.;

Encerramentá
A Sra. Presidente - A Presidência agradece a presença de todos os

convidados e, cumprido o objetivo da corvocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária! também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 6/6/2006.). Le,anta-se a reunião.

ATA DA 42 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 22/5/2006
Às 14h15min, comparece na Fundaçãó Vida, em Unaí, o Deputado
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Jésus Lima, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jésus Lima, declara aberta a
reunião e, com base no inciso III do ar!. 120 do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
sobre o Biodiesel. Registra-se a presença dos Srs. José Janser Freire
Santana, Agrônomo, representando o Sr. José Carlos Gameiro
Miragaya, Gerente de Energia Renovável da Petrobrás; João Flávio
Veloso Silva, Líder do Projeto de Biocombustível da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa -, representando o Sr.
Ivan Cruz, Chefe-Geral da Embrapa de milho e Sorgo de Sete Lagoas;
Almir Paraca, ex-Prefeito de Paracatu e ex-Deputado Estadual; e
Gaspar Martins, da Direção Estadual do MST-DF e entorno, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência faz uso da
palavra, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente.	 -

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 30/5/2006
Às 14h45min, comparece no Ginásio da Escola Estadual Maria Elisa

ValIe de Menezes o Deputado Edson Rezende, membro da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, com base no
inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir sobre os
problemas decorrentes da extinção da empresa Industrial Malvina, no
Município de Bocaiúva. Registra-se a presença dos Srs. Regozino
Fernandes de Azevedo, advogado; Frederico José Azevedo,
advogado; Sileno Dias Lopes, representando o Sr. Alberto Eustáquio

rsl



669

Caldeira de Meio, Prefeito Municipal de Bocaiúva; Érica Alencar
Júlio, advogada; Edelson José de Olivefra, Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Bocaiúva e da Federação dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Minas Gerais, os quai são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, como autôr do requerimento que deu
origem ao debate, faz uso da palavrd para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos àonvidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para ã próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Robertotarvalho.	-

ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: DA COMISSÃO ESPECIAL
DO PROTOCOLO DE QUIOTO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 6/6/2006
Às 9h45min, comparece no auditório d&lnstituto de Geo-Ciências da

UFMG o Deputado Laudehno Augustó, membro da supracitada
Comissão. Havendo número regimentál, o Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 21,
inciso III, do Regimento Interno, dispensj a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e éjsubscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência inforna que a reunião se destina
a debater o tema "MDL em co-geração de energia elétrica e o
potencial de Minas Gerais". A Presidência interrompe a V Parte da
reunião para ouvir os Srs. Vagner Benevides, Membro do Instituto do
Sol; Geraldo Lúcia Tiago Filho, Professor da Universidade Federal de
Engenharia de Itajubá; Erivelto Luís de Souza, Coordenador de
Projetos Especiais da Fundação Gorceik Paulo Guilherme Furtado,
Gerente Regional de Operações AmLientais - Agcert do Brasil
Soluções Ambientais -; Francisco de Adsis Soares, Superintendente
de Desenvolvimento Minerometalúrgico d Política Energética - Sede -,
que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, neste
momento, a presença de representantes de várias entidades: Sras.
Cristina Augustin, Diretora do Instituto 'de Geociência da UFMG, e
Magda Luzimar de Abreu, Professora d q Departamento de Geografia
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da UFMG; Srs. Maurício Moura, Consultor da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Edmundo José Martins, Diretor Operacional da SLU;
Fernando Antônio Cardoso, representante da Secretaria de
Agricultura; Henrique Souza Lima, membro da Effsol - Soluções
Eficientes; Jadir Silva de Oliveira, Coordenador de Licenciamento
Ambiental do IEF; Paulo Pardini, da Caixa Econômica Federal e da
Cipe Rio Doce; Rafael Nacif, Assessor de Mudanças Climáticas da
Fiemg; e Raimundo Machado Filho, Assessor da Vereadora Neila
Batista. A Presidência tece suas considerações iniciais e, logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente.	 -
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6/6/2006

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Padre João, Marlos Fernandes e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Marlos Fernandes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir autoridades ligadas ao
agronegócio com vistas a subsidiar a elaboração de legislação sobre o
seguro agrícola, com ênfase no Projeto de Lei & 67/2003, da
Deputada Maria José Haueisen; e apreciar a matéria constante na
pauta. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no 'Diário do Legislativo" nas datas entre
parênteses: ofícios da Sra. Valéria Simenov Thomé e do Sr. Luiz
Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter (5/5/2006); dos Sr. Alfredo Feres
da Silva (26/5/2006), Marcelo Franco (27/5/2006) e José Silva Soares,
Presidente da Emater-MG (12/6/2006). O Presidente acusa o
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recebimento das seguintes proposições, pára as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei ?ns 1.667/2004, no 22 turno
(Deputado Luiz Humberto Carneiro); e 3.270/2006, em turno único
(Deputado Doutor Viana). O Presidente, Deputado Padre João,
assume a Presidência e interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Geraldo Mafra, Coordenador-Geral de Seguro Rural do
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Marco Antônio
Rodrigues da Cunha, Secretário de: Agricultura, Pecuária e
Abastecimento: Tarcísio de Castro : Monteiro, técnico da
Superintendência Central de Administração Financeira da Secretaria
de Fazenda; Célio Gomes Floriane, Presidente da Casemg; Reginaldo
Braga Arcuri, Presidente do lndi-MG; Luiz Roberto Paes Foz, Diretor-
Presidente da empresa Brasileira Rural Seguradora; Marco Antônio
Rodrigues Diniz, Diretor-Geral da Proma$ - Promoções Massificadas
de Seguros; Alberto Adhemar do Valie Júnior, Vice-Presidente da
Ocemg; a Sra. Rejane Cecilia Ramos, Setretária Executiva do Fundo
de Expansão do Agronegócio Paulit&Banco do Agronegócio
Familiar - Banagro; os Srs. Carlos Eduardo Carvalho Rodrigues, da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil; Alberto Oswaldo
Continentino de Araújo, Presidente do Sindicato das Empresas de
Seguros de Minas Gerais: José Carlos Campello de Castro, membro
da Câmara Técnica de Seguro e Crédito Rural da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, qpe são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede á palavra ao Deputado Paulo
Piau, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passd a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abe!rtos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta dS notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinátios da reunião e retira da
pauta a Mensagem n 9 585/2006 e os Projetos de Lei n2s 2.722/2005,
2.988, 3.066, 3.073 e 3.178/2006, em:: turno único. A seguir, o
Presidente agradece a presença dos parlâmentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para d reunião extraordinária a ser
realizada no dia 7/6/2006, às 15 horas, na1 Sala das Comissões, com a
finalidade de apreciar a matéria constdnte na pauta; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2006.

rs
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Padre João, Presidente.

ATA DA 139 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM

716/2006
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater sobre a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP -
MG - e comunica o recebimento do ofício da Sra. Marta Elizabeth de
Souza, Coordenadora Estadual de Saúde Mental da SES, publicado
no Diário do Legislativo" de 3/6/2006. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 3.179/2006 (Fahim
Sawan); 3.205/2006 (Carlos Pimenta), ambos no 12 turno; 3.245/2006
(Doutor Ronaldo) e 3.269/2006 (Adalclever Lopes), ambos em turno
único. A Presidência interrompe a 1 1 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde, e
Rubensmidt Ramos Riani, Diretor da Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas expàsições. O
Presidente registra a presença dos seguintes servidores: Lucy Soares
de Barros; Clarine Castelo Figueiredo; Lourdes Souza Lopes; Lucimar
Ladeira Colen; Priscila Ramos Cordeiro Torres Fontes; Adriana
Santos e Marivone Rauche. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, com a participação das Sras. Lourdes de Souza Lopes;
Priscila Ramos Torres Fontes e Lucimara Ladeira Colen, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo - Sebastião

Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N g 2.99812006

Comissão de Fiscalização Financbira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde
manterem em funcionamento um centro de atendimento em todos os
hospitais privados do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e péla legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou. A Comissão de Saúde
manifestou-se pela aprovação da proposião, nessa mesma forma.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo tornar obrigatório, para os

planos de saúde que condicionam tratamntos a autorizações prévias,
manter em funcionamento um centro dê atendimento em todos os
hospitais em que operem, os uais deverão funcionar
ininterruptamente, com a finalidade de deliberarem, imediatamente,
sobre as autorizações.

O autor, em sua justificação, alega qup diversos planos de saúde
condicionam consultas e tratamentos a autorizações prévias, sem,
entretanto, dispo nibilizarem meios adquados para tal, gerando
transtorno para o usuário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que os Estados
membros da Federação são competentes para legislarem sobre a
matéria e que não há qualquer vedação à deflagração do processo
legislativo por iniciativa pariamentarj Formulou, entretanto, o
Substitutivo n2 1, para melhor adequar a Fbroposta à técnica legislativa.

A Comissão de Saúde entendeu ser méritória a exigência de que os
planos de saúde mantenham representantes aptos a resolver os



674
trâmites burocráticos nos hospitais credenciados, proporcionando
atendimento rápido e eficiente aos usuários, e manifestou-se pela
aprovação da proposição, nessa mesma forma.

Após a análise da matéria concernente à competência das
comissões que nos precederam, 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, constatamos que o projeto, extremamente
oportuno, pode ser aperfeiçoado visando à redução de custos.

E fato inexorável que, se tornamos obrigatória a um prestador de
serviço uma medida que lhe acarrete ônus, ele acabará por transferi-lo
ao usuário.

No caso em tela, é de fato imprescindível esse pronto atendimento
ao doente. Todavia, não vemos necessidade de as operadoras
instalarem um centro de atendimento aos consumidores em todos os
hospitais e clínicas. Isso irá gerar uma multiplicidade de postos de
atendimentos, de onerosa e difícil implementação. Se todo plano de
saúde for obrigado a instalar em todos os hospitais e, até mesmo, em
clínicas, em todo território do Estado esse centro de atendimento aos
consumidores, o custo total será elevado. Além disso, os hospitais e
clínicas terão que providenciar um local para o atendente de cada um
dos convênios que mantiverem. A medida é plenamente adequada
para um grande hospital que mantenha convênio com um grande
plano de saúde. Mas não seria oportuna na hipótese de uma pequena
clínica, em uma pequena cidade do interior que atenda mensalmente
a um reduzido número de usuários de um determinado plano de
saúde. No final das contas, todo esse custo acabará sendo repassado
ao usuário, que poderá ficar privado do atendimento à saúde, em vista
do aumento do seu preço.

Felizmente, o problema apresenta uma solução franciscana. Com  o
desenvolvimento tecnológico, não há mais a necessidade da
instalação física de um posto para esse atendimento. Hoje estamos na
era da comunicação eletrônica e vivemos em um mundo virtual:
internet, computadores, satélites, cabos de fibra ótica, banda larga,
telefonia, celular. Basta exigir que o plano de saúde disponibilize
meios, no hospital ou clínica, para ele deliberar imediatamente e "on-
line" sobre uma solicitação de autorização para realização de
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procedimentos ou exames médicos.
Entendemos que tal medida irá compatibilizar acesso da população

à saúde com qualidade no atendimento.
Assim, propomos o Substitutivo fl 2 2, apresentado na conclusão

desta peça opinativa.
Conclusã

Em face do exposto, opinamos pel
Projeto de Lei n2 2.998/2006 na forma

aprovação, no 12 turno, do
dd Substitutivo n 9 2, a seguir

apresentado.
SUBSTITUTIVO N 2 2

Torna obrigatória a manutenção de sitema de comunicação "on-
line" pelas operadoras de planos e seguros privados de assistência à
saúde nos hospitais e nas clínicas credendiadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as operadoras de planos e seguros privados de

assistência à saúde obrigadas a manter sistema de comunicação "on-
line" nos hospitais e nas clínicas credencidas.

Art. 22 - O sistema de comunicação dê que trata o art. 12 deverá
funcionar nas seguintes condições:

- propiciar atendimento ininterrupto pelas operadoras a que se
refere o artigo anterior;

II - permitir a deliberação imediata sobre solicitação de autorização
para realização de procedimentos ou exames médicos e a expedição
imediata de guia para a liberação de procdimento para diagnóstico e
tratamento das doenças relacionadas no Código Internacional de
Doenças - CID.

Art. 32 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei n 2 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Diizon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique.
PARECER PARA O 2 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.696/2005

Comissão de Fiscalização Financjeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Morêira, o projeto de lei em teia
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tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, com a Emenda flQ 1 e a
Subemenda ng 1, e agora retorna a este órgão colegiado a fim de
receber parecer para o 2 9 turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art.
102, Vil, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 2.696/2005, na forma aprovada no 1 2 turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião do
Rio Verde terreno e benfeitorias, com área de 360m2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado nesse Município, para que ali
seja desenvolvido o Programa de Saúde da Família - PSF.

Por se tratar de atividade que beneficiará toda a população de São
Sebastião do Rio Verde, a referida transferência de domínio atende ao
interesse público. Além disso, está previsto no art. 22 da proposição
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
três anos contados da data de publicação da futura lei, não lhe for
dada a destinação prevista.

A prévia autorização legislativa para a alienação de património
público é exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17
da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2 2 do art. 105 da Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentes e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Como o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta
repercussão na lei orçamentária, não há impedimento para sua
transformação em norma jurídica.

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

2.69612005, no 2 9 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -
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Sebastião Helvécio.

PROJETO DE LEI N 9 2.696/2005
(Redação do Venddo)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião
do Rio Verde o imóvel que especifica.

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

São Sebastião do Rio Verde o imóvel: constituído por terreno e
benfeitorias, com área de 360m 2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), situado na Rua Alberto de :oliveira Marques, fl 2 775,
nesse Município, registrado sob a matrícula n 2 3.113 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarâa de São Lourenço.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no 'caput" deste artigo
destina-se ao Programa de Saúde da Família - PSF.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio:  do Estado se, no prazo de
três anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data 
dê sua publicação.

PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.979/2006
Comissão de Fiscalização Financêira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viam

altera o art. 59 da Lei n9 14.364, de 19/7
Executivo a contratar empréstimo com
Reconstrução e Desenvolvimento - Bird
Combate à Pobreza Rural da Região Min

Aprovada no 1 turno, retorna a mal
receber parecer de 2 Q turno, nos termos n

A proposição em tela altera o art. 59 da
autoriza o Poder Executivo a contratar
US$70.000 . 000 , 00 com o Banco InternE
Desenvolvimento - Bird -, destinado ao Pi
Rural da Região Mineira do Nordeste
empréstimo e os correspondentes à co
comunidades beneficiárias destinam-
empreendimentos de pequeno porte, de

a proposição em análise
)02, que autoriza o Poder
Banco Internacional para
destinado ao Projeto de

ido Nordeste - PCPR.
a a esta Comissão para

n9 14.364, de 2002, que
)réstimo no valor de até
aI para Reconstrução e

:0 de Combate à Pobreza
PCPR. Os recursos do
partida do Estado e das
ao financiamento de

reza social ou produtiva e

rÁli
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de infra-estrutura, nos Municípios do Norte de Minas e dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri. A alteração proposta visa a incluir todos
os Municípios da área de abrangência do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - como
beneficiários dos recursos de que trata a referida norma. Segundo
consta na justificação do autor, o PCPR foi instituído com o objetivo de
atender toda a área de abrangência do Idene; a legislação atual, no
entanto, exclui os Municípios da Mesorregião Central mineira, que
pertencem à referida área, do rol dos beneficiários.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a medida proposta não
traz impacto sobre as contas públicas do Estado, tendo em vista que a
ampliação da área de abrangência da Lei n 2 14.364, para fins de
aplicação dos recursos destinados ao PCPR, importará apenas em
realocação dos recursos já contratados.

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

2.97912006 no 2P turno.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.261/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.261/2005, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que declara de utilidade pública a Organização Não Governamental
Vokuim, com sede no Município de Rubim, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.261/2005
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental

Vokuim, com sede no Município de Rubim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não

rs- -
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Governamental Vokuim, com sede no Município de Rubim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 2006

ATA
ATA DA 45' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 14/6/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Laudelino Augusto

Sumário: Comparecimento - Abertura - la Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 24 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n 2s 3.398 a 3.410/2006 - Requerimentos ns 6.677 a 6.68212006 -
Requerimento da Comissão Especial dos Centros de Convenções,
Feiras e Exposições - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz (2) - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - 2 Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura
de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 2.005/2004; apresentação da Emenda n 2 1;
encerramento da discussão; votação do parecer, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n 9 1; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão Especial dos Centros de
Convenções, Feiras e Exposições; aprovação - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Meio -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - George
Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Miguei Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As l4hllmin, a

lista de comparecimento registra a existêpcia de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalh6s. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1Parte
1 a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 21 Secretária "ád hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Diretof-Geral do DNIT, prestando

informações relativas ao Requerimento nP 5.966/2006, da Comissão
de Transporte.

Da Sra. Gleiva Ferreira de Mello, Presidente da Câmara Municipal
de Frutal, solicitando deste Poder dsforços para que sejam
disponibilizados recursos visando à ampliçâo e reforma do Fórum da
Comarca de Frutal. (- A Comissão de Fiscãlização Financeira.)

Do Sr. Fued José Dib, Prefeito Municipal de ltuiutaba, prestando
informações em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça, relativo ao Projeto de Lei n 2 2900I2005. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n 2.900/2005.)

Do Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar, encaminhando considerações a respeito dos
Projetos de Lei ns 2.590/2005 e 3.025/2006. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n 2 2.08712005.)

Do Sr. Marcos Barbosa Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência do
BNDES, em atenção ao Oficio n 2 1.1 8012006ISGM, comunicando a
impossibilidade de o Presidente do órgão comparecer à reunião para
a qual foi convidado, em 13/6/2006, às 10 horas. (- A Comissão
Especial de Resíduos Sólidos.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento & 5.794/2005, da Comissão de Participação Popular.
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Do Sr. Glycon Terra Pinto Júnior, Coordenador Regional da

Fundação Nacional de Saúde, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n 2 6.49512006, da Comissão de Participação Popular.

Do Comando de Greve dos Trabalhadores em Educação da Rede
Municipal e Funec de Contagem, solicitando auxílio para que seja
aberto diálogo urgente entre os educadores de Contagem e a Prefeita
Municipal. (- A Comissão de Administração Pública.)

TELEGRAMA
Da Sra. Cloé Cardoso Pinto, agradecendo voto de congratulações

proposto por meio do Requerimento & 6.449/2006, da Deputada
Maria OUvia, ao trabalho desenvolvido pela Fundação Cloé - Misael.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.398/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do
Mato Dentro o imóvel que especifica.

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

Conceição do Mato Dentro o imóvel, e as respectivas benfeitorias,
com área de 400 m 2 (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua
José Sena, s/n 2 , antiga Rua Municipal, registrado sob o n 2 2919, a fls.
242 e 243 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de posto de saúde municipal, como já
vem ocorrendo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O imóvel descrito no art. 1 0 deste projeto funcionou

como cadeia pública até o ano de 1973. Posteriormente, até o ano de
1990, ali foi instalado um posto de saúde estadual, depois
transformado em posto municipal, que tem funcionado até a presente
data.
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Considerado o tempo de posse passiva io imóvel, bem como os

percalços enfrentados pela administração municipal para efetuar
pequenos reparos e benfeitorias nele, nb sentido de adequá-lo às
conveniências das políticas públicas de saúde locais, somos
favoráveis por sua doação ao Município, , razão pela qual contamos
com o apoio dos nossos pares a sua aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 1399/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Pauline Reichstul de

Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do Meio
Ambiente, com sede no Município de Belo ':Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Pauline

Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do
Meio Ambiente, com sede no Município dei Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006
André Quintão
Justificação: O Instituto Pauline Reichstiil de Educação Tecnológica,

Direitos Humanos e Defesa do Meio Ambiente é uma entidade sem
fins lucrativos, de interesse público, que tem suas ações voltadas
prioritariamente para crianças e adolescentes.

O Instituto Pauline Reichstul desenvolve ações voltadas para a
geração de trabalho e renda; promove a defesa dos direitos de
crianças e adolescentes, contribuindo para eliminar quaisquer formas
de negligência, discriminação, exploraç'ão, violência, crueldade e
opressão; desenvolve projetos que ampliam o acesso de crianças e
adolescentes aos direitos fundamentais; em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; presta assessoramento
a organizações de assistência social que atuam na defesa e na
garantia dos direitos dos beneficiários dalLei Orgânica de Assistência
Social - Loas.

Assim, o Instituto Pauline Reichstul vem se comprometendo na luta
pela melhoria da qualidade de vida da população infanto-juvenil.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.400/2006
Dá a denominação de João Pereira de Castro a MG-347, que liga o

Município de Dom Viçoso ao trevo que dá acesso ao Município de
Carmo de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica denominada João Pereira de Castro a MG-347, que liga

o Município de Dom Viçoso ao trevo que dá acesso ao Município de
Carmo de Minas.

Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei n 2 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar o nome de João Pereira de
Castro a MG-347, que liga o Município de Dom Viçoso ao trevo do
Município de Carmo de Minas.

Não obstante ter sido um homem simples e humilde, João Pereira
de Castro era carismático, querido por todos e um desbravador. Além
de se ocupar com as atividades agropecuárias, de que dependia o seu
sustento, estava sempre disposto a prestar auxílio ao próximo e era
atento às necessidades da comunidade. Foi o segundo Prefeito eleito
(1959 a 1963), trazendo progresso e desenvolvimento para Dom
Viçoso, muitas vezes usando de seus próprios recursos para atender
à comunidade, até colocando tratores e arados à disposição do povo
de Dom Viçoso. Teve papel decisivo na implantação de escolas rurais,
abertura de diversas estradas e construção de várias pontes de
concreto.

O seu falecimento em 26/2/63, aos 77 anos, deixou uma grande
lacuna. Seu nome desperta até hoje em toda a população local boas
lembranças e admiração por seu exemplar modo de vida.

E justa e oportuna a homenagem pública que se pretende prestar-
lhe.

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público

L1
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que foi, conclamamos aos nobres pars deste parlamento a
aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissõàs de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para delibera4ão, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento lnterrïo.

PROJETO DE LEI N 2 3.401/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional e Afins Ágape -

EM -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional e

Afins Ágape - IEAA -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data dé sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006
Doutor Ronaldo
Justificação: O Instituto Educacional e Afins Ágape - IEAA -, com

sede no Município de Sete Lagoas, foi bonstituído em 30/10/2001,
com o objetivo de prestar assessoria educacional, social e profissional
a menores com idade de 6 a 16 anos.

Os serviços são gratuitos e permanente, como dispõe o art. 32 do
estatuto

Os &retores são pessoas idôneas, o
Câmara Municipal, e não são remunera
determina o art. 27 do mesmo documentc

A atuação do Instituto vem beneficia
crianças e jovens, oferecendo-lhes
aproveitamento escolar.

O reconhecimento de utilidade pública
trabalho dos voluntários e ao pross
entidade.

Peço, pois, aos meus ilustres pares a a
- Publicado, vai o projeto às Comiss

preliminar, e de Educação, para delibera
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Inte

PROJETO DE LEI N9
Autoriza ao Poder Executivo a doar

Município de Padre Carvalho.
A Assembléia Legislativa do Estado de

atesta o Presidente da
por suas funções, como

um grande número de
valioso para o bom

rã um estímulo ao
dos esforços da

ção deste projeto.
le Justiça, para exame
nos termos do art. 188,

imóvel que especifica ao

Gerais decreta:
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Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado ao doar ao Município

de Padre Carvalho o imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados) localizado na Praça da Matriz, s/n 9 , no Município de Padre
Carvalho, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Grão-Mogol, sob o n Q 4.674.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal do
Município de Padre Carvalho.

Art. 2 - O imóvel de que se 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. 32 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei será destinado

definitivamente para o funcionamento da sede da Prefeitura Municipal
de Padre Carvalho.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.403/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Creche e

Asilo São Lucas - Abencasl.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente da Creche e Asilo São Lucas - Abencasl, com sede no
Município de Medina.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: A Associação Beneficente da Creche e Asilo São Lucas

tem por finalidade dar assistência social, habitacional e médico-
hospitalar aos necessitados, desde a infância até a velhice. Promove
a canalização de recursos financeiros para que o menor carente e o
idoso possam desenvolver-se educacional, social e profissionalmente.
Ante os relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
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legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a
anuência dos nobres pares ao título decláratório que se lhe pretende
autorgar.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.404/2006
Declara de utilidade pública o Kart Cliiibe Ipatinga, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Kart Clube Ipatinga,

com sede no Município de Ipatinga.
Art 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006
Leonardo Quintão
Justificação: O Kart Clube Ipatinga, com sede no Município de

Ipatinga, tem por finalidade a realização de atividades beneficentes e
filantrópicas.

Ele objetiva atuar em âmbito regional, c
caráter esportivo, assistencial, social e cul

O clube visa, também, a promover
cívicas e patrióticas, e a prática da dir
prática esportiva de caracteres competitiv
estimular, em caráter federativo, a prática

Por essas razões, contamos com o
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissã
preliminar, e de Educação, para delibera
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interi

PROJETO DE LEI N 2 3
Declara de utilidade pública a Associ

Joaquim Gabriel de Souza - ACBJGS -,
Barroso.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 1	- Fica declarada de utilidE

Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel
sede no Município de Barroso.

atividades de

incentivar manifestações
:ão defensiva, estimular a
e recreativo, desenvolver e
o kartismo.
[poio de nossos pares à

de Justiça, para exame
nos termos do art. 188,

Comunitária do Bairro
sede no Município de

as Gerais decreta:
pública a Associação

Souza - ACBJGS -, com

rs
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel

de Souza, fundada em 1987, possui como objetivo assegurar o bem-
estar e o exercício pleno da cidadania dos moradores do Município de
Barroso, principalmente o segmento mais carente. Dessa maneira,
proporciona-lhes atividades esportivas, culturais e recreativas e luta
para gerar maior número de empregos e renda no Município, visando
à elevação do padrão de vida dos seus associados e da população
em geral.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se pretende outorgar-lhe.

- 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 1 3.406/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Siiveirânia 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

Silveirânia o imóvel constituído de terreno com área de 10.217M 2 (dez
mil duzentos e dezessete metros quadrados), localizado à margem
direita da estrada que liga Rio Pomba a Silveirânia, neste Município, e
registrado sob n 2 9.194, a lis. 50 do Livro 3-S, no Cartório de Registro
de imóveis da Comarca de Rio Pomba.

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

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: 0 imóvel de que trata o projeto de lei é constituído de
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área com 10.217m 2 e foi doado ao Estado, em 1950, por
particulares, com o fim de ali se construir uma escola rural.

O terreno encontra-se ocioso e a administração municipal reivindica
a sua propriedade por intermédio de doação, para que possa
implementar o programa municipal de hortàs comunitárias, que servirá
de reforço à merenda escolar servida aos hlunos da rede municipal de
ensino.

Ante o exposto, estamos certos de: que os nobres colegas
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N2 3.407/2006
Declara de utilidade pública as obras: sociais da Paróquia de

Santana, com sede no Município de ltaúnà.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam declaradas de utilidade ÍDública as obras sociais da

Paróquia de Santana, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006
Neider Moreira
Justificação: A mencionada entidade at

Lei n 2 15.430, de 2005. As obras sociais
como finalidade estatutária a assistência
médica, dentária e religiosa aos nece
administração.

Em face do exposto, apresento este pr
de meus nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissã
preliminar, e do Trabalho, para deliberaç
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interi

PROJETO DE LEI N 2 3
Institui devolução proporcional do IPVA

Taxa de Licenciamento de Veículos, j
roubado, furtado ou de veículo sinistrado

A Assembléia Legislativa do Estado de

ide todos os requisitos da
i Paróquia de Santana têm
social, recreativa, cultural,
;itados. a critério de sua

de lei para apreciação

de Justiça, para exame
nos termos do art. 188,

lo Seguro Obrigatório e da
pagos relativos a veículo
m perda total.
nas Gerais decreta:
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Art. l - O Estado de Minas Gerais restituirá o valor do IPVA, do

Seguro Obrigatório e da Taxa de Licenciamento de Veículos que já
tenham sido pagos ao proprietário de veículo que tenha sido roubado,
furtado ou de veículo sinistrado com perda total, relativamente ao
exercício em que tenha ocorrido o evento, na forma estabelecida
nesta lei.

Parágrafo único - O contribuinte poderá, para pagamento de IPVA,
do Seguro Obrigatório e da Taxa de Licenciamento de Veículos de
outro veículo de sua propriedade ou que venha a adquirir, optar por
utilizar o total do crédito que tenha por força do quanto dispõe esta lei.

Art. 2 - São devidos o IPVA, o Seguro Obrigatório e a Taxa de
Licenciamento de Veículos relativos ao período anterior ao evento,
sendo que para a apuração desse valor será considerado o período a
partir do dia l de janeiro até o dia em que se tenha dado o roubo, o
furto ou o sinistro com perda total.

Art. 32 - A devolução será feita à razão de 1112 (um doze avos) por
mês futuro da data em que se tenha dado o roubo, o furto ou o sinistro
com perda total., incluindo por inteiro o mês da ocorrência do evento.

Art. 42 - A comprovação será feita mediante Boletim de Ocorrência
lavrado pela autoridade policial competente.

Art. & - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 62 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Padre João
Justificação: Atualmente, no Estado de Minas Gerais, o proprietário

de veículo que tenha sido roubado, furtado ou se envolvido em
acidente com perda total do veículo, não tem direito a ser restituído
proporcionalmente pelos valores pagos pelo Imposto Sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, pelo Seguro Obrigatório
e pela Taxa de Licenciamento de Veículos.

Dessa forma, o proprietário que já está sendo penalizado com a
perda do bem em razão do furto ou roubo, ainda se vê lesado por
pagar por um serviço do qual não estará recebendo uma contrapartida
do Estado. Vale lembrar que o poder público tem o dever
constitucional de garantir o direito à propriedade e à segurança dos
contribuintes e que, devido à sua insuficiência no caso de furto ou

-
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roubo, essas garantias não lhe sho foram plenamente
asseguradas.

Se o veículo é roubado, ou acontece Um outro fato que extinga a
relação de propriedade, deverá ocorrer a alteração quanto ao tributo,
uma vez que deixa de existir o bem que «objeto de tributação. Assim,
é justo que o contribuinte que se encontre nessa situação tenha a
devolução do período pelo qual pagou o imposto. Esse direito deverá
também ser estendido ao proprietário que tenha perdido o bem, em
razão de sinistro que tenha acarretado a sua perda total pois, da
mesma forma, esse proprietário estará pagando por um serviço que
não mais estará utilizando.

Por todos os motivos arrolados, pedimoà a colaboração dos nobres
parlamentares para a aprovação desta proposição de lei.

- Semelhante proposição foi apreséntada anteriormente pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Anexe-se ao Projeto de Lei n2
426/2003, nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI M 3.409/2006
Declara de utilidade pública a Sociedadd Musical Santa Cecília, com

sede no Município de Senhora dos Remédios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical

Santa Cecília, com sede no Município de Senhora dos Remédios.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006:
Padre João
Justificação: Associação beneficente sêm fins lucrativos, fundada

em 21/10/87, tem por finalidade prioritária a manutenção de uma
corporação musical de nível elevado, corri a mesma denominação da
sociedade, cultivando a boa música dentro dos mais elevados
padrões, para recrear e educar o povo. Promove ainda a realização de
palestras e conferências sobre a arte musical e mantêm uma escola
de música para aprendizes.

O processo objetivando a declaração dê utilidade pública encontra-
se legalmente amparado, já que são atendidas as exigências contidas
na Lei n2 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares na
aprovação deste projeto.

rÀ
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso 1, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.410/2006
Determina a obrigatoriedade de o Governo do Estado proporcionar

tratamento especializado, educação e assistência específicas a todas
as pessoas portadoras de autismo, independentemente da idade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - E obrigação do Estado manter unidades específicas para

atendimento integrado de saúde e educação às pessoas portadoras
de autismo, seja por convênio seja por meio de parcerias com a
iniciativa privada, dissociadas das unidades com finalidade de atender
às pessoas com distúrbios mentais genéricos.

Parágrafo único - Os recursos necessários para atender os serviços
apresentados nesta lei serão provenientes do Sistema único de
Saúde, nos termos da Portaria-GM n9 1.635, de 12 de setembro de
2002, do Ministério da Saúde, entre outras fontes disponíveis e
passíveis de investimentos nesta área de atendimento.

Art. 2 - O Estado deverá realizar campanha de esclarecimento à
população sobre o autismo, por meio da mídia e outros veículos de
divulgação, tais como cartazes, "folders", DVDs e cartilhas,
informando, até mesmo, os locais de atendimento especializado à
pessoa portadora de autismo.

Art. 39 - O Governo deverá prestar assistência à pessoa com
autismo e outro transtorno global de desenvolvimento, de acordo com
a Classificação Internacional de Doenças - CID -, incluindo:

- realização de diagnóstico precoce, ou seja, ainda nos primeiros
meses de vida, para possibilitar uma intervenção eficaz na adaptação
e no ensino do portador de autismo;

II - capacitação de profissionais para cuidados com a pessoa
portadora de autismo, a fim de que o atendimento seja rápido e
eficiente;

III - tratamento, em tempo integral, de autismo severo grave em
unidades especializadas e adequadas, sejam estas públicas ou
instituídas por meio de convênios ou parcerias com a iniciativa
privada, devendo estas zelar pela manutenção dos vínculos familiares;

IV - implantação de unidades de emergência de pronto-socorro para

-
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o atendimento exclusivo às pessoas portadoras de autismo,
garantindo, até mesmo, a condução do paëiente em ambulância.

Art. 4 - Nos casos em que a pessoa bortadora de autismo tenha
condições de freqüentar escola regular, ficám as instituições de ensino
obrigadas a compor seus quadros funcionais com assistentes sociais
e orientadores pedagógicos especializados no atendimento ao autista.

Art. 5 - O Estado deverá promover o teinamento e a capacitação
de seus profissionais destinados ao atendimento das pessoas
portadoras de autismo e de outrb transtorno global de
desenvolvimento.

Art. B - Fica criado o Cadastro Estadua! de Pessoas Portadoras de
Autismo e outro Transtorno de Desenvolvimento - Ceppa.

Parágrafo único - As pessoas cadastradãs no Ceppa serão incluídas
no Programa de Distribuição de Medicamentos de Alto Custo do
Ministério da Saúde e em convênios para distribuição de
medicamentos indicados para transtornos globais do desenvolvimento
e suas comorbidades, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais;

Art. 7 - E dever do Estado possibilitar o transportes coletivo
específico ou individual de pessoas portadoras de autismo e de outros
transtornos globais de desenvolvimento, com vistas as suas
necessidades de ensino ou assistência à súde, seja em transporte de
massa, seja em ambulâncias específicas.

Parágrafo único - O veículo que éstiver conduzindo pessoa
portadora de autismo ou outros transtornos globais de
desenvolvimento poderão utilizar as vagas especiais de
estacionamento reservadas a pessoas corfi deficiência.

Art. 8 - Para fins desta lei, são consideradas entidades de
atendimento à pessoa portadora de autismo e outros transtornos
globais de desenvolvimento aquelas que ofereçam programa de
saúde, de assistência social, de educação, capacitação, colocação
profissional e defesa de direitos.

Art. 92 - As entidades, governamentai& ou não, de atendimento à
pessoa portadora de autismo e outros transtornos globais de
desenvolvimento, para efeito de convênio ou parcerias, devem
preencher os seguintes requisitos:

- estar regularmente constituída e apresentar objetivos estatutários

14
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e plano de trabalho compatíveis com esta lei e com as finalidades
da respectiva área de atuação;

II - oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, salubridade e segurança, de acordo com as normas
previstas em lei.

Art. 10 - Constituem obrigações das entidades destinadas ao
tratamento em tempo integral de acolhimento ou de longa
permanência para efeito de convênio e parceria com o Estado:

- oferecer atendimento personalizado, especialmente sob a forma
de casas-lares;

II - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de
lazer, podendo fazê-lo por meio de articulação com entidades
governamentais ou não governamentais;

III - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de
doenças infecto-contagiosas;

IV - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis,
a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;

V - manter quadro de profissionais habilitados;
VI - manter identificação externa visível:
VII - manter arquivo de anotações onde constem data e

circunstâncias do atendimento, nome da pessoa atendida,
responsável, parentes, endereços, relação de pertences, telefones de
contato dos responsáveis e demais dados que possibilitem sua
identificação e a individualização do atendimento.

Parágrafo único - O dirigente da instituição responderá civil e
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa
atendida, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

Art. 11 - Por serem os serviços prestado em parceria ou com
financiamento do Estado, impõe-se a garantia do recebimento de
recursos compatíveis com o custeio do atendimento, a celebração do
contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa atendida ou
com seu responsável, tutor, curador ou familiar responsável, e o
oferecimento de acomodações apropriadas para o recebimento de
visitas.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
Célio Moreira

1
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e
de Fiscalização Financeira para parecer, n: os termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 6.677/2006, do Deputado Bilac Pinto, em que solicita seja

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José da
Costa Barbosa, ex-Prefeito de Cachoeia de Minas, ocorrido em
6/6/2006.

N 9 6.678/2006, do Deputado Bilac Pinto, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Elsilene
Souza Rodrigues e Mira, Vereadora à Cânara Municipal de Cristina,
ocorrido em 916/2006.

N 9 6.679/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar peld falecimento do Sr. Ney
Octaviani Bernis, ex-Vereador à CâmaraÁunicipal de Belo Horizonte,
ocorrido em 3/6/2006. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N 2 6.680/2006, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com ia diretoria da Cemig pela
inauguração da Usina Hidrelétrica Presidente Juscelino Kubitschek
(Usina de lrapé), em 8/6/2006. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 6.681/2006, do Deputado Paulo Cèsar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Curtume Santa Lúcia pelo
transcurso de seus 30 anos de fundação. ( A Comissão de Turismo.)

N 2 6.68212006, da Comissão de Meio Anbiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estdo com vistas a que os
servidores da Secretaria de Meio Ambiente, da Feam, do lgam e do
1FF sejam enquadrados e posicionados por tempo de serviço e
escolaridade adicional. (- A Comissão de Administração Pública.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão
Especial dos Centros de Convenções, Feiqas e Exposições.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz (2).
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 12 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os rabaIhos ordinários para
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comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 45 2 REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 1416/2006
Presidência do Deputado Laudelino Augusto

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr. Cástor Carteile Guerra -
Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Cástor Carteile Guerra, Presidente da Fundação Biodiversitas; limar
Bastos Santos, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam -; e Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
A locutora - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Mundial do Meio Ambiente.
Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais, representando o Presidente desta
Casa, Deputado Mauri Torres; nosso homenageado Cástor Carteile
Guerra, Presidente da Fundação Biodiversitas; limar Bastos Santos,
Presidente da Feam; telespectadores da TV Assembléia; meus
senhores e minhas senhoras, imprensa, meus amigos, novamente
estamos aqui reunidos para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Esta comemoração, tradicionalmente realizada no dia 5 de junho, data
de grande importância para todos nós, ultrapassa fronteiras, em face
do caráter essencial do assunto, que, como se sabe, tem sido tratado
com destaque e ênfase crescente.

Cabe aqui um breve esclarecimento: a realização desta reunião no
dia de hoje se deve tão-somente à agenda desta Casa, que, por
absoluta necessidade decorrente do trabalho legislativo, viu-se



697

obrigada a proceder ao deslocamento déste evento para este 14
de junho, dia bastante difícil, tendo em vista o jogo do Brasil, ontem, e
o feriado de amanhã. Estamos atrasado, mas, mesmo assim, não
poderíamos deixar de prestar esta homenagem.

A reunião especial da qual ora participámos, na verdade, além do
objetivo de comemorar esta data universal do Meio Ambiente, visa
homenagear aqueles que, com o seu trabalho, têm contribuído para a
preservação ambiental e dos recursos naturais. Paralelamente, é uma
oportunidade para uma reflexão sobre este tema de relevante
interesse geral. Conforme reiterado nos diversos fóruns onde o
assunto meio ambiente é abordado, a vida do planeta está em risco,
em face da ação predatória do ser humano e à sua capacidade de
esgotar o que a natureza disponibilizou para atendimento às
necessidades de manutenção dos recuros e à sobrevivência das
criaturas que habitam a Terra.

E verdadeira a afirmação de que muito tem sido feito no sentido de
dar visibilidade à questão, sobretudo no que se refere á
conscientização de todos para com esta prioridade vital. Nesse
aspecto, há de se elogiar, de maneira especial, o esforço
empreendido com o propósito de promover a chamada educação
ambiental. Assim é que, na literatura disponível, há o consenso de que
a educação é fator decisivo no estabeleciÈnento de uma nova ordem.
De acordo com os especialistas, além d  uma política e legislação
adequadas, com a implantação de »m sistema eficiente de
fiscalização das atividades que provocan impactos ambientais e do
efetivo monitoramento de tudo que sei relaciona a esta área, a
educação é o grande fator de mudnça, constituindo-se, em
conseqüência, na ação de maior eficácia no processo de mudança
comportamental - solução para a grave crise que enfrentamos na
atualidade.

De fato, é natural e lógico constatar que  educação é o mais eficaz
instrumento desencadeador da evolução do comportamento dos seres
humanos em todos os tempos. Nos diversos segmentos da sociedade,
na longa caminhada do homem sobre o planeta, a educação é o
processo que inicia e desenvolve, de formb mais eficiente, a formação
dos hábitos e atitudes nas pessoasl com aprofundamento e
sedimentação dos diversos conceitos e vdiores acerca dos aspectos e

rs
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peculiaridades da vida em suas múltiplas manifestações.

Por essas razões, senhoras e senhores, temos motivos para
acreditar que o setor de meio ambiente caminha em boa direção.
Hoje, com o esforço, a competência e dedicação daqueles que
trabalham nessa área, muito tem sido feito não só com o propósito de
instituir normas de conduta, fiscalizar, controlar e acompanhar as
ações econômicas e atividades humanas diversas, como também no
sentido de deflagrar processos que promovam a chamada educação
ambiental, abrindo novas perspectivas, visando à preservação da
biodiversidade e dos vários recursos naturais, com benefícios de
imensurável valor para toda a sociedade.

Com o propósito de trazer o assunto para o nosso terreno
doméstico, permitam-me comentar, ainda que rapidamente, algumas
realizações levadas a efeito nas nossas Minas Gerais. Vamos iniciar
proferindo algumas palavras sobre o homenageado deste ano. Este
reconhecimento público, vale sempre ressaltar, é uma demonstração
de apreço do povo mineiro, por meio dos seus representantes,
àqueles que têm efetivamente contribuído para o setor ambiental.
Esse é o caso da nossa homenageada, a Fundação Biodiversitas.

Fundada em 12/12/88, sediada em Belo Horizonte, com a missão de
conservar a biodiversidade brasileira, esta conceituada entidade
promove ações de caráter técnico-científico em todo o território
nacional, desde 1989. A Biodiversitas é um centro de referência no
levantamento e na aplicação do conhecimento científico para a
conservação da diversidade biológica. Os seus projetos visam à
interação entre o meio ambiente e o ser humano, buscando meios de
conciliar a conservação da natureza, o desenvolvimento econômico e
social.

A Biodiversitas acumula importante experiência nessa área,
contabilizando atuações no mapeamento da biodiversidade dos
grandes biomas brasileiros, que são as comunidades estáveis e
desenvolvidas, adaptadas às condições ecológicas de certa região, e
na definição de ações prioritárias para a conservação da
biodiversidade de Minas Gerais.

Ao longo de sua história, a Fundação vem traduzindo os resultados
de seus projetos em aplicações técnicas e científicas, procurando
sempre contribuir com o desenvolvimento da ciência e das políticas

rs
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ambientais no Brasil. As publicações da: Biodiversitas atestam a
qualidade do seu trabalho. Entre elas, destacamos: "Biodiversidade
em Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação"; 'Lista da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção", incluindo-se espécies quase
ameaçadas e deficientes em dados; "Lhvro Vermelho das Espécies
Ameaçadas de Extinção da Flora de Minas Gerais"; "Oficina sobre
Gestão Participativa - Um Atlas para Sua Conservação"; "Roteiro
Metodológico para Elaboração de Listas de Espécies Ameaçadas de
Extinção"; e "Livro Vermelho dos Mamíferos Brasileiros Ameaçados de
Extinção".

Por todo esse magnífico trabalho, a 1 Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, por meio deste Deputado, sente-se
orgulhosa em homenagear a Fundação Biodiversitas, sua direção e
seus funcionários, nas pessoas do seu DIretor-Presidente, Dr. Cástor
Carteile Guerra; do Diretor-Vice-Presidente, Dr. Luiz Otávio Possas
Gonçalves; do Diretor-Secretário, Dr. lbseh de Gusmão Câmara; e da
Superintendente Técnica, Dra. Gláucia Moreira Drummond.

A todos, os parabéns desta Casa e á certeza da confiança que
depositamos no grande serviço que 2 a Fundação certamente
prosseguirá prestando ao povo mineiro e brasileiro. E muito
importante constatar que, diante dos gra'ies e complexos problemas
ambientais que se acumulam em nosso nieio, ocasionando, inclusive,
acidentes, trazendo riscos à fauna e à flora, comprometendo a
segurança de seres humanos e o património de terceiros, além das
crescentes ameaças à biodiversidade
competente, comprometida e dedicada
presente e atuante em sua nobre m
conservação biológica. Parabéns à 1
sucesso em sua grande missão!

Como se vê, Minas Gerais está fazer
como não poderia deixar de fazer, també
faz em favor do meio ambiente. A Asse
objetivo, está presente por meio de signi
conta com a participação de ambientali
políticas, comunitárias, técnicos e socie
seminários, encontros, debates, aud
dedicados ao meio ambiente. Como exer

uma entidade contiável,
mo a Biodiversitas está

ão de contribuir para a
diversitas! Felicidades e

sua parte. E esta Casa,
se inclui no esforço que se
)léia Legislativa, com esse
ativas realizações, em que
is, autoridades, lideranças
de em geral. São diversos
-idas públicas e fóruns
lo, citamos o fórum técnico

rÀ



700
"Educação Ambiental - Conjuntura Atual e Perspectivas",
promovido por esta Casa nos dias 8 e 9 deste mês, com o objetivo de
fomentar a educação ambiental no Estado, subsidiar a estruturação de
uma política estadual de educação ambiental e contribuir para a
divulgação do Programa Estadual de Educação Ambiental e de outras
ações referentes ao tema. E a Assembléia cumprindo o seu papel no
processo de participação nos assuntos de interesse do povo e na
promoção da cidadania.

Minas Gerais tem feito ainda mais. Como se sabe, o Governador
Aécio Neves definiu o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável
como objetivos prioritários do seu governo. Para isso, sob a
orientação do Governador e a coordenação do seu competente
Secretário de Estado José Carlos Carvalho, o Sistema Estadual do
Meio Ambiente tem prestado grandes serviços ao setor. Formado pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; pelos Conselhos Estaduais de Política Ambiental -
Copams - e de Recursos Hídricos; pelos órgãos vinculados à Feam,
instituição responsável pela qualidade ambiental no Estado; e ainda
pelo IEF e Igam, esse sistema é, sem dúvida, um dos magníficos
pilares do extraordinário governo Aécio Neves.

Realizações de vulto atestam aquilo que estamos dizendo. Um
exemplo disso e um marco na história do saneamento ambiental do
nosso Estado foi a entrega, pelo Governador Aécio Neves, com o Dr.
Márcio Nunes, Presidente da Copasa, e com Diretores, neste mês de
junho, da Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão do Onça -
ETE Onça. Esta unidade da Copasa é considerada uma das maiores
obras de saneamento realizadas em Minas Gerais. Esse grande
empreendimento dá início à revitalização do Ribeirão do Onça, do Rio
das Velhas e do São Francisco, significando menos poluição e mais
saúde para a população. Nesta obra, foram investidos
R$100.000.000,00, beneficiando mais de 2 milhões de mineiros e,
indiretamente, a população de mais quatro Estados. Com esta
marcante realização, Belo Horizonte passa a ser uma das poucas
capitais do Brasil a ter condições de tratar 100% dos esgotos
interceptados e coletados.

E importante ressaltar que a construção da ETE Onça é resultado do
maior programa de saneamento já realizado em Minas Gerais, um

- -
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conjunto de obras que, além de gerar empregos, constitui-se fator
de preservação do meio ambiente e contribui para tornar o Estado,
como pretende o Governador Aécio Neves, o melhor lugar para viver.

Pelos fatos e razões que ora relacionam os, esta reunião muito nos
alegra. Prestar esta homenagem à Furidação Biodiversitas e, ao
mesmo tempo, constatar que estamos trabalhando nos diversos níveis
da administração pública, nas organizaçes não governamentais, na
iniciativa privada e nos vários segmentos sociais para a preservação
ambiental é motivo de estímulo para todos nós. Sabemos
perfeitamente que há muito por fazer. Todavia, ao verificarmos a
vontade de instituições e pessoas de contribuir para a melhoria de
condições ambientais, para a preservdção dos nossos recursos
naturais e para o desenvolvimento sustentável, renovam-se as nossas
esperanças e o desejo inarredável de participar dessa luta. Por isso, o
Dia do Meio Ambiente é comemorado com entusiasmo por esta Casa.
Parabéns a todos! Muito obrigado.

Palavras do Sr. Cástor Ca!telle Guerra
Exmos Srs: Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão

de Meio Ambiente e Recursos Naturais: da Assembléia; Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que originou esta solenidade;
limar Bastos Santos. Presidente da Fem; senhoras e senhores,
colegas da Fundação Biodiversitas. Longe o tempo em que o meio
ambiente era sinônimo de paz e amor, flor e verde. No Executivo,
temos a Secretaria Especial; no Legislãtivo, a Comissão de Meio
Ambiente; e, no Judiciário, há um tipo: de Juiz e de Procurador
especializados em meio ambiente. E a sociedade civil se multiplica,
cada vez mais, como um polvo, com tentáculos, com instituições em
que ou preservamos a vida ou caminhamcs para o suicídio.

Há 17 anos, a Fundação Biodiversitas, por meio de listas, de
atuação na preservação direta, com projetos específicos, com um
mapa da biodiversidade em Minas Gerais, tem colocado o seu
grãozinho de areia nesse mundo, nesse Universo tão diferente; mas,
ao mesmo tempo, finca tantas raízes em um país diferente como o
Brasil, não por casualidade, mas por vocáção natural deste país, que
está no verde da bandeira. Diria mais: é diferente porque nenhum país
possui uma biodiversidade como a do Brasil. O leque da vida se abre
tanto que todos sentem inveja. Isso não émais do que um grito de um
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País que ama a vida. As feridas ou nervos expostos nos faz reagir
contra a violência, a prepotência. Temos de ser diferentes, pois, no
verde, que simboliza a pátria, está o País da vida, o País da
biodiversidade. Somos tentados a dizer que Deus exagerou ao
semear tamanha variedade.

Como há conotações diferentes em Minas Gerais, não é estranho
que este Estado tenha reagido primeiro. Também temos um Ganges
sagrado. O que é sagrado na índia, como aquele rio, é sagrado nesse
rio, ou seja, a integração nacional. Comecei a amar o São Francisco
quando fui obrigado a fazer o exame de adaptação da geografia. Ao
ler e estudar o Amazonas, chamou-me a atenção a grandiosidade,
mas percebi que faltava algo quando li o epíteto do São Francisco,
nome mais do que poético, sagrado e simbólico da integração
nacional.

Hoje de manhã, analisei um mapa do São Francisco e percebi que
faz muitas curvas em Minas Gerais, talvez porque não queira deixar
este Estado, a caixa d'água de um País cuja biodiversidade é a maior
do planeta.

Como reflexo de tudo isso, talvez seja por isso que os senhores
tenham tido a atenção e a delicadeza de escolher essa associação
como um símbolo do meio ambiente. Durante 17 anos, colocou o seu
grãozinho de areia e, graças a Deus, não é a única. Vale a pena
trabalhar pela vida, pelo meio ambiente. São muitas as associações
de mãos dadas com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
Minas. Foi aqui que começaram os primeiros Copams, as primeiras
instituições oficiais em defesa da natureza e as ONGs, para que a cor
da bandeira seja realmente profética, real, e faça com que o Brasil se
torne o País da vida. Deus queira!

Exibição de Vídeo
A locutora - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Fundação Biodiversitas.
- Procede-se à apresentação de vídeo.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado Laudelino Augusto, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega de placa alusiva a esta homenagem ao Sr. Cástor Cartelle
Guerra. A placa contém os seguintes dizeres: "A Fundação
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Biodiversitas, sediada em Belo HorizontØ e atuante desde 1989,
tornou-se referência em ações de caráter:aráte técnico-científico ligadas à
conservação da biodiversidade brasileira. A homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas a essa tão competente organização
não governamental por privilegiar a relação entre o meio ambiente e o
ser humano, com o objetivo de integrar harmonicamente a natureza e
o desenvolvimento econômico e social."

O Sr. Presidente - Convido o Depitado Fábio Avelar a me
acompanhar na entrega da placa.

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

Prezado Sr. Cástor Cartelle Guerra,! Presidente da Fundação
Biodiversitas; Sr. limar Bastos Santos) Presidente da Fundação
Estadual de Meio Ambiente - Feam -; Exmo. Sr. Deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
senhoras e senhores; telespectadores quê nos acompanham pela TV
Assembléia; quando, mais uma vez, comemoramos o Dia
Internacional do Meio Ambiente, não podemos abandonar a reflexão
de que o cuidado com a natureza é es$cialmente o cuidado com
todos os seres vivos que habitam o planêta Terra. E a qualidade de
vida de todo o planeta que se reduz, em vfrtude da contaminação e da
escassez da água, do aquecimento global, da desertificação e do
desaparecimento das florestas.

O místico alemão Eckhart chegou a dizer que, se a alma humana
pudesse conhecer Deus, sem o mundd, sem a natureza, sem a
6odrsidade e sem o meio ambientE
criados.

Para nós, é claro que fica a importância
para conhecermos Deus. Como por E

bíblico que, se ficamos extasiados diar
mais belo é aquele ou aquela, o Criador c
a força e o poder dos astros, dos trov'
impressiona, mais forte e poderoso é o Ci

Comemorar essa data significa ressal
presente e do futuro do planeta e de to
gerações têm a sua sobrevivência di
cuidado hoje com o meio ambiente.

esses jamais teriam sido

todo o meio ambiente até
ilogia, ensina-nos o livro

da beleza das criaturas,
a Criadora, que o criou. Se
s e das tempestades nos
dor ou a Criadora.
• a consciência do próprio
a humanidade. As futuras
:amente ligada ao nosso
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Um mundo igualitário implica na responsabilidade de todos,

incluindo o poder público e a iniciativa privada na busca do
desenvolvimento sustentável. Aliás, um desenvolvimento sustentável
inclusivo e igualitário necessita da promoção de valores fundamentais
nas áreas de direitos humanos, do trabalho e do meio ambiente. Esse
objetivo afeta todos e todas, indivíduos, grupos humanos, bairros
urbanos e rurais, cidades pequenas ou metrópoles, empresas e os
chamados "poderes públicos".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem, no
horizonte de suas atividades, o compromisso definitivo com o
desenvolvimento sustentável. Além de ter criado comissões especiais
nessa área ambiental, como as do Protocolo de Quioto, dos Resíduos
Sólidos e sobre a Governança Ambiental, mantém em perspectiva
permanente a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
busca postura proativa de anúncio, de mostrar as belezas resgatadas
e respeitadas por todo o Estado, estuda e apresenta pareceres em
todos os projetos que têm o mérito ligado ao meio ambiente.

Destacamos o projeto que regulamentou o Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro -, Fundo Hídrico; a reestruturação do
Sistema Estadual de Meio Ambiente; a criação do fórum da Agenda
21, que ainda está tramitando nesta Casa; a lei que exige relatório de
avaliação de risco ambiental para prevenir contra catástrofes e
acidentes; os debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade.
Além disso, por meio da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, esta Casa promove discussões em questões proativas,
como a defesa das águas minerais; a revitalização do Rio São
Francisco; a experiência dos 10 Municípios da Grande BH que se
uniram para revitalizar o Ribeirão da Mata. Recebemos denúncias e
preocupações da população relativas ao desmatamento, às
minerações sem a suste ntabilidade, à destruição de nascentes e ao
seriíssmo problema dos lixões.

Para buscar soluções para esse e outros problemas, a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais esteve envolvida em importantes
eventos, como nas três edições do "Encontro das Aguas Minerais", no
Circuito das Aguas; o seminário 'Lixo e Cidadania: Políticas Públicas
para uma Sociedade Sustentável"; o "Ciclo de Debates em Defesa do
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Rio São Francisco; o "Agenda 21 em Minas Gerais"; "Transposição
do Rio São Francisco"; e "Política Naciõnal de Resíduos Sólidos";
além de intermediar Termos de Ajuste de Conduta para solucionar
problemas ambientais em diversas regiões de Minas.

Alguns assuntos também tratados aqui: meta 2010 - recuperação do
Rio das Velhas, cujo processo está adiantado; a inauguração da ETE
Onça, citada pelo Deputado Fábio'  veio contribuir
enormemente para a recuperação do Rio das Velhas: a apresentação
do Plano Nacional de Recursos Hídricós pelo Ministério do Meio
Ambiente; o V Fórum das Aguas, realizado em parceria do Estado de
Minas com a Feam; o fórum dos comitês de bacias em Minas Gerais;
preocupações; estudos; visitas á Mata Esbura, à Serra da Canastra e
às águas minerais. Uma reunião muito importante sobre a prestação
de contas da Secretaria de Meio Anibiente e Desenvolvimento
Sustentável, com a presença dos Secretários e de todos os Diretores
da Semad, do Igam, da Feam e do 1FF e como foi também citado, o
fórum técnico "Educação Ambiental" trouxeram subsídio para
elaboração de uma política mineira de educação ambiental. Cito os
várias simpósios e fóruns abordando a questão da água tanto no
Estado como no País, ou mesmo fora dela

A Assembléia esteve presente no II Fórum Alternativo Mundial da
Agua, em Genebra. Trata-se de iniciativas que envolvem os nossos
projetos institucionais, partilhados com toda a comunidade e que têm
gerado leis e políticas estaduais de proteâo ambiental, por exemplo,
a Frente Parlamentar Mineira de Defesa! e Preservação das Aguas,
que se preocupa em acompanhar tudo sobre o patrimônio hídrico em
Minas Gerais.

Mesmo o nosso país detendo 12% d
mundo, uma parte importante de bras
acesso à água tratada e vive sem esgol
tratado devidamente. Assim, poluem-se
lençóis freáticos. Todos os mineiros e
moradores do planeta Terra - que poder
planeta floresta - têm direito de com
benefícios do desenvolvimento. A coi
atitude, sua imediata conseqüência, e
alerta que mantemos vivos na presente i

reservas de água doce do
iros e brasileiras não tem
sanitário ou o esgoto não é
s nossos rios, nascentes e
.ineiras, como brasileiros e
chamar-se planeta água ou
rtilhar, em igualdade, dos
iência sempre precede à
essa consciência e esse

inião.

rÃ"
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Também foi homenageada a Fundação Biodiversitas. Fazemos

eco com o Deputado Fábio Avelar, por sua proposta, assumida por
toda a Assembléia e que contou com a assinatura dos demais
Deputados. Hoje homenageamos, numa reunião da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, o atlas da biodiversidade em
Minas, citado como importante documento feito por pesquisa.
Estávamos estudando as barragens de três rios no Norte de Minas,
quando foi citada a riqueza da biodiversidade da região, que, aliás,
consta do atlas da biodiversidade.

A preservação do meio ambiente depende de cada um de nós e de
toda a coletividade. O nosso desafio é transformar este Estado, este
país na vanguarda ecológica do mundo, por meio de uma política
socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável, com fartura,
qualidade de vida e com a conseqüente felicidade.

O patrono da ecologia, São Francisco, chamava todas as criaturas
de irmãos e de irmãs: as plantas, os astros, a lua, o sol, a água, o
próprio corpo; até a morte ele chamava de irmã morte. Que seja o
nosso intercessor na ecologia.

Junto à homenagem realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente à
Fundação Biodiversitas, estamos buscando uma homenagem ao meio
ambiente, por meio de uma política de educação ambiental, do
reconhecimento e da valorização dos funcionários do Sistema de Meio
Ambiente, os funcionários da Feam, do Igam, do IEF, da Semad e dos
Codemas, no âmbito municipal; a todos os que se preocupam com a
preservação e o resgate do meio ambiente; às ONGs ambientalistas;
e, de um modo muito especial, à Polícia Militar de Meio Ambiente, que
está completando 40 anos e vem prestando serviços relevantes ao
ambiente em Minas Gerais.

Concluo lembrando os primeiros habitantes dessa terra, os índios.
Um cacique de Seattle, nos Estados Unidos, no início da colonização
inglesa, fez um grande alerta que está ecoando até hoje: "O que
vocês estão fazendo para a terra estão fazendo para os filhos da
terra". Ele chamava a atenção para a destruição do meio ambiente.
Hoje pedimos licença a ele para usar seu raciocínio de uma maneira
proativa, homenageando todos os índios, os primeiros habitantes
dessa terra, e as nações que subsistem e resistem. Tudo o que
estamos fazendo para a terra, para a água, para as montanhas, para

rs
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a floresta, para a biodiversidade, para 6 resgate da beleza, da
ecologia, da natureza é para o bem dó presente e do futuro da
humanidade.

A Presidência manifesta às autoridadese aos demais convidados e
convidadas os agradecimentos pela honroba presença.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2 Parte (Ordem do Dia)
1Fase

Abertura de Inscrições
• Sr. Presidente - Esgotada a hora :destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicaçõds da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LIDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, deliberaffi que seja prorrogado até o
dia 21/6/2006 o prazo para recebimento de:  emendas ao Projeto de Lei
n 2 3.29312006, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2007 e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006.
DECISAC DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, em 14 de junho 

de 2006.
Rogério Correia, 2v-Vice-Presidente, no êxercício da Presidência.

Discussão e Votação d&Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação' Final do Projeto de Lei &

2.005/2004, do Governador do Estalo, que dispõe sobre a
incorporação de parcela da Gratificação de Estímulo à Produtividade
Individual - Gepi - aos valores dos vencimentos dos cargos de que
trata a Lei n 2 6.762, de 23/12175, e sobre o adicional por tempo de
serviço concedido nos termos da legislação vigente, entre 416198 e a
data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n 9 57, de
2003, incidente sobre a Gepi. Em discussão, o parecer. Não há
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oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 2 1 À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2

2005/2004
Dê-se aos Capítulos 1 e IV a seguinte redação, procedendo-se aos

ajustes necessários na numeração dos artigos e nas remissões
internas:

lCAPíTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1 ° - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir
relacionadas são:

- as constantes no Anexo 1, para as carreiras do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo, de que tratam os incisos 1 e II do art. 1° da Lei n° 15.464,
de 13 de janeiro de 2005;

II - as constantes no Anexo II, para as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, de que tratam os incisos III e IV do art. 1
da Lei n°15.464, de 2005.

§ 1 - Os valores constantes nas tabelas de que trata este artigo
incluem as incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

§ 2 1 - A vigência das tabelas de que trata este artigo retroage a 1
de janeiro de 2006.

Art. 2°- Nos dispositivos desta lei, o termo servidor refere-se:
- ao ocupante de cargo de provimento efetivo transformado em

cargo das carreiras instituídas pela Lei n°15.464, de 2005;
II - ao detentor de função pública a que se refere a Lei n°10.254, de

20 de julho de 1990, que não tenha sido efetivado;
III - ao servidor que passou para a inatividade em cargo de

provimento efetivo ou função pública, transformados em cargo das
carreiras instituídas pela Lei n° 15.464, de 2005."

"CAPITULO IV
DA INCORPORAÇÃO DA VTI E DE PARCELA DA GEPI

Art. 11 - Fica incorporada aos valores constantes nas tabelas de que
tratam os incisos 1 e II do art. 1 2 desta lei a Vantagem Temporária
Incorporável - VTI -, de que trata a Lei n°15.787, de 27 de outubro de
2005.

rÃ'!
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§ l - Em decorrência da incorporação integral da VTI nos termos

do "caput" deste artigo, os servidores a qUe se refere o art. 2 1 deixam
de fazer jus a sua percepção.

§ 2 - O valor da VTI do servidor que fizer a opção de que trata o art.
lO desta lei será atribuído com base na sua situação anteriormente ao
posicionamento de que trata o art. 3° desta lei.

Ad. 12 - Aos valores das tabelas de vencimento básico de que trata
o inciso 1 do art. 1 9 e dos cargos de provimento em comissão de que
trata a Lei n 9 6.762, de 1975, fica incorporado o equivalente a 60%
(sessenta por cento) da Gratificação de Estímulo à Produção
Individual - Gepi -, de que trata o art. 20 da Lei n 9 6.762, de 1975,
observado o seguinte:

- para os cargos de provimento efetivo Øe Auditor Fiscal da Receita
Estadual, o percentual de incorporação será calculado sobre a base
de 10.000 (dez mil) pontos-Gepi;

II - para os cargos de provimento efeti''o de Gestor Fazendário, o
percentual de incorporação será calculadõ sobre a base de 1.200 (mil
e duzentas) cotas-Gepi.

III - para os cargos de provimento em comissão de que trata a Lei n
6.762, de 1975, o percentual de incorporação será calculado tendo
como base os limites mensais da Gepi coilistantes no Anexo III, pagos
na data de publicação desta lei, para cadacargo.

§ 1 - Ficam extintas as parcelas de: pontos-Gepi e cotas-Gepi
incorporadas nos termos deste artigo.

§ 2 0 - Os limites de pontos-Gepi e cofas-Gepi remanescentes da
incorporação de que trata esta lei, para os cargos de provimento
efetivo e em comissão, serão identificadosem decreto.

§ 3 0 - O limite mensal máximo da Gepi no período de 1 ° de
dezembro de 2001 até 31 de dezembro de 2005 corresponde a cinco
vezes o valor do maior vencimento básico; calculado na forma prevista
no art. 18 da Lei n°6162, de 1975.

§ 4 0 - A partir do dia 1 ° de janeiro de 2006, o limite mensal máximo
da Gepi, para efeito de pagamento, corresponderá a uma vez o valor
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira
de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

§ 5 0 - O servidor aposentado com direito à percepção de número
inferior a 6.000 (seis mil) pontos-Gepi ciu 720 (setecentas e vinte)
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cotas-Gepi perceberá o mesmo vencimento básico atribuído àquele
com direito à incorporação do limite máximo previsto nos incisos 1 e II,
ficando extintas as parcelas de pontos-Gepi ou cotas-Gepi.

§ 6 1 - O número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta Reserva
será fixado em decreto, e o seu valor total será igual ao percebido até
a data de publicação desta lei.

§ 7 1 Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que fizer a opção
de que trata o art. 10.

Art. 13 - A vigência do disposto nos arts. 11 e 12 retroage a 1 9 de
janeiro de 2006.

Art. 14 - Para o servidor que tenha passado para a inatividade até a
data de publicação desta lei, em cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual ou de Gestor Fazendário, instituídas pela Lei n° 15.464, de
2005, com direito a aposentadoria proporcional, a diferença entre o
valor do ajuste da aposentadoria decorrente da aplicação da
proporcionalidade dos proventos posterior à incorporação de que trata
o art. 12 e o valor do ajuste da aposentadoria decorrente da aplicação
da proporcionalidade dos proventos anterior a essa incorporação,
passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita a revisão no mesmo índice e data do reajuste sobre o
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que estiver
posicionado o servidor.

Art. 15 - A parcela da remuneração correspondente aos adicionais
por tempo de serviço atribuídos aos servidores ocupantes de cargos
de provimento efetivo e em comissão de que trata esta lei, concedidos
nos termos da legislação vigente entre 4 de junho de 1998 e a data de
publicação da Emenda à Constituição Estadual n°57, de 15 de julho
2003, incidentes sobre a parcela da Gepi remanescente à
incorporação de que trata o art. 12 desta lei, passa a ter natureza de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente
a atualização na mesma data e percentual da atualização do valor do
ponto-Gepi e da cota-Gepi.

Parágrafo único - Sobre a parcela não incorporada da Gepi não
haverá incidência dos adicionais por tempo de serviço adquiridos a
partir da data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n°57,
de 2003.
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Art. 16 - A aplicação do disposto nesta lii não implicará alteração

nos valores unitários da cota e do ponto Gepi vigentes na data de
publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2006
Miguel Martini	 E

Justificação: A Comissão de Redação, em seu parecer, com o
propósito de tornar mais precisa e clara a:articulação entre os arts. l
e 12 do vencido, procedeu a uma adáptação geral no texto dos
Capítulos 1 e IV.

Ao reexaminarmos o texto proposto péla Comissão, percebemos
que seria possível aperfeiçoar ainda mais a redação por ela
elaborada, tornando-a mais concisa e mais próxima do vencido.

Por isso apresentamos esta Emenda: n2 1, que conta com a
anuência da própria Comissão de Redaçãá.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, [foi apresentada ao parecer
uma emenda do Deputado Miguel Marthii, que recebeu o n 1. Em
votação, o parecer, 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 o Parecer de Redaçâõ Final do Projeto de Lei n2
2.005/2004. A sanção.

Votação de Requerirlientos
O Sr. Presidente - Requerimento da Coriiissão Especial dos Centros

de Convenções, Feiras e Exposições, solicitando a prorrogação do
seu prazo de funcionamento por 30 dias. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o apr6vam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Presidente Deputado Rogério

Correia, Deputados e Deputadas, quero registrar aqui na Assembléia
Legislativa uma celebração, que está sendo promovida, nestes dias,
de modo especial em Uberaba e em Carmo da Mata, e que se insere,
com todo direito, na memória cívica, cultural e espiritual de nosso
Estado, como um instante digno de especial menção.

Estou me referindo ao centenário dê nascimento do saudoso
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Arcebispo Dom Alexandre Gonçalves Amaral, nascido em 12/6/06
em Carmo da Mata, e falecido em 6/2/2002, em Uberaba.

Nada mais justo que relembrar, como se pretende fazer em Uberaba
e em Carmo da Mata, a história de tão nobre e fascinante
personagem. Um ser humano autêntico, carregado de dons, que
deixou um rastro cintilante de realizações em todas as áreas de
atividade em que militou, como religioso e como cidadão.

Dono de inteligência privilegiada, vasta cultura, filósofo e teólogo
respeitado nacionalmente, latinista, escritor, excepcional orador, Dom
Alexandre Gonçalves Amaral colocou sua sabedoria e todo o seu
ardor combativo a serviço de causas humanistas e espirituais. Bispo
mais moço da história da igreja, á época de sua sagração no
pontificado de Pio XII, viveu em plenitude a sua vocação pastoral.
Teve também, enquanto religioso, o maior tempo de vida eclesiástica
em todo o mundo.

Em Uberaba e em todo o Triângulo Mineiro, plantou infindável
número de empreendimentos de cunho cultural, religioso, educacional,
assistencial.

Saudado como Bispo da Ação Católica, teve seu nome focalizado,
infindável número de vezes, no reconhecimento e apreço carinhoso
das lideranças intelectuais mais expressivas de seu tempo.

Alceu Amoroso Lima louvava sempre o seu destemor diante das
imposturas sociais. O Cardeal Lucas Moreira Neves, que se
confessava seu discípulo, apontava-o como "arauto da palavra de
Deus". O jornalista Cesar Vanucci. no livro intitulado "Um Certo Dom",
narra algumas passagens edificantes da vida deste grande pastor.
Suas posições destemidas em defesa dos valores humanos, dos
indivíduos desprotegidos, combatendo os desmandos autoritários e a
prepotência dos poderosos, constituem exemplos de grandeza moral
e de exercício de cidadania que ficarão gravados para sempre na
memória dos que o conheceram e dos que tomaram ciência, ou se
beneficiaram de suas intervenções em defesa dos direitos
fundamentais.

Quero dizer às Deputadas e aos Deputados presentes que os
registros que acabo de fazer mostram a forma corajosa com que o
Bispo agia em defesa dos princípios e no enfrentamento de posturas
radicais ditadas pelo poder político.
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O itinerário de Dom Alexandre Gonçalves Amaral foi o de um
líder carismático comprometido com o bem-estar humano, com os
valores fundamentais que regem o jogo da vida. No instante em que
homenagens são prestadas - em Ubeaba e Carmo da Mata e,
certamente, em vários outros lugares - à áua memória, exaltando todo
esse esplêndido somatório de virtudes que compuseram o seu perfil
humano, eu desejo, aqui desta tribuna, que sabe cultuar as melhores
tradições de cultura da vida brasileira, associar-me a essas
manifestações.

Peço à Mesa da Assembléia que registre, em seus anais, dando
conhecimento aos promotores das hornenagens, nossa comovida
reverência à memória desse admirável e, admirado patrício chamado
Alexandre Gonçalves Amaral. Muito obrigado.

Encerramentd
O Sr. Presidente (Deputado Laudelinci Augusto) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quártim para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convod ando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 19, às 20
horas, nos termos do edital de convocação: . Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS FIELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/6/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notifibando o falecimento da Sra.

Elsilene Souza Rodrigues e Mira, ocorrido ! em 9/6/2006, em Cristina. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, nol
Dermeval Chagas de Almeida, ocorrido
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, noti
Maria Mendes Machado, ocorrido em
Lagoa. (- Ciente. Oficie-se.)

MAN 1 FESTAÇC
A Assembléia Legislativa aprovou, nos	do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes n
de congratulações com o 'Jornal de P	por seus 16 anos

do o falecimento do Sr.
12/6/2006, em Oliveira. (-

falecimento da Sra.
1, em São José da
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de fundação (Requerimento n2 6.58512006, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de aplauso a Coordenadoria Regional do DER-MG em Curvelo por
seus 55 anos de criação (Requerimento n Q 6.587/2006, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o telejornal "MGTV" pelos seus 26 anos de
transmissão (Requerimento n 9 6.609/2006, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com o telejornal "Bom Dia Minas" pelos seus 17
anos de transmissão (Requerimento n2 6.610/2006, do Deputado
Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Gurgel Mauad, Vice-
Presidente da Helibrás, pelo recebimento do Mérito Industrial 2006,
concedido pela Fiemg (Requerimento ng 6.620/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de repúdio ao assassinato de servidores da segurança pública e de
civis no Estado de São Paulo, vítimas da onda de violência promovida
por organizações criminosas (Requerimento n 2 6.639/2006, do
Deputado Sargento Rodrigues).


