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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

BPSP
PMDB
P5 P
PSP
P FL
Bloco PT-PCdoB
BPSP

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PL
BPSP
BPSP
BPSP
PMDB

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
BPSP
Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
PMDB
BPSP

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



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

Bloco PT-PCdoB
P P5
PMDB
Bloco PT-PCdoB
PPS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Ermano Batista
Deputado George Hilton
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Gustavo Corrêa
Deputado Sebastião Costa

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio
Deputado Dilzon Meio
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Manos Fernandes
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
PP
PMDB
P FL
PPS

PMDB
BPSP
PFL
BPSP
Bloco PT-PCd013
PPS
BPSP

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS
Deputado Biel Rocha	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Domingos Sávio	 BPSP



Deputado Gil Pereira
Deputado Sávio Souza Cruz
Deputada Vanessa Lucas

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

PP
PMDB
BPSP

BPS P
Bloco PT-PCdoB
PP
PMDB
BPSP

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputado Chico Rafael
	

PMDB
Deputado Dinis Pinheiro	 BPSP
Deputado Jésus Lima
	 Bloco PT-PCd013

Deputado João Leite	 BPSB
Deputada Lúcia Pacífico	 BPSB

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio	 PMDB
Deputado Carlos Pimenta	 BPSP
Deputado Célio Moreira	 B P5 P
Deputado Leonídio Bouças	 BPSP
Deputado Padre João	 Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo	 Bloco PT-PCdoB
Deputado lrani Barbosa	 BPSP



Deputado Paulo Cesar
Deputado Roberto Ramos
Deputado Zé Maia

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

BPSP
BPSP
BPSP

BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP
PIPI-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

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

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PFL
BPSP
PPS

BPSP
PP
PFL
BPSP
Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Alberto Pinto Coelho	PP
Deputado Domingos Sávio	 BPSP



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

SUPLENTES

Deputado André Quintão
Deputado Arlen Santiago
Deputado Irani Barbosa
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Márcio Passos
Deputado Paulo Piau

Bloco PT-PCdoB
BPSP
P FL
PMDB
BPSP

Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
PMDB
BPSP
PL
PPS

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS

BPSP
BPSB
Bloco PT-PCdoB
PPS
PMDB

Deputado Doutor Ronaldo
Deputado João Leite
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Márcio Kangussu
Deputado Sávio Souza Cruz

SUPLENTES

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PP
PMDB
BPSP



COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão	 Bloco PT-PCdoB
Deputado José Milton	 BPSP
Deputada Maria Tereza Lara	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Miguel Martini	 BPSP
Deputado Sávio Souza Cruz	 PMDB

SUPLENTES
Deputado Fahim Sawan
Deputado Jésus Lima
Deputado João Leite
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Leonardo Quintão

BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSB
Bloco PT-PCdoB
PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

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

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

PFL
PP
BPSP
PPS
Bloco PT-PCdoB

BPSP
P FL
BPSP
Bloco PT-PCdoB
PPS
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COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz	 PPS
Deputado Pinduca Ferreira	 PP
Deputado Ricardo Duarte	 Bloco PT-PCd0B
Deputado Sebastião Costa	 PPS
Deputada Vanessa Lucas	 BPSP

SUPLENTES
Deputado Dimas Fabiano
Deputado Domingos Sávio
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Durval Angelo
Deputada Maria Olívia

PP
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Adelmo Carneiro Leão	Bloco PT-PCdoB
Deputado Carlos Pimenta	 BPSP
Deputado Doutor Ronaldo	 BPSP
Deputado Fahim Sawan	 BPSP
Deputado Ivair Nogueira	 PMDB

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PFL
PMDB
BPSP
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Antônio Júlio
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Zé Maia
Deputado Weliton Prado

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Olinto Godinho

PMDB
PFL
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB

PMDB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
BPSP

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputada Elisa Costa
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Irani Barbosa
Deputada Jô Moraes

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PFL
B P5 P
Bloco PT-PCdoB

BPSP
Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCd013
BPSP
BPSP



COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Dimas Fabiano
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Márcio Passos
Deputado Olinto Godinho
Deputado Roberto Carvalho

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

PP
PMDB
PL
BPSP
Bloco PT-PCdoB

PMDB
BPSP
PP
PPS
Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado CarIds Comes
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado João Bittar
Deputada Maria Olívia
Deputado Paulo Cesar

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

Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
PFL
BPSP
BPSP

Bloco PT-PCdoB
BPSP
P FL
Bloco PT-PCd013
BPSP
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 2006

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/1/2006, a seguinte comunicação;
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Marcos Gomes, ocorrido em 15/12/2005, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE JANEIRO DE 2006

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/1/2006, a seguinte comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. (Jbiraci

José Xavier, ocorrido em 15/1/2006, em Barra Longa. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JANEIRO DE 2006

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despàchou, em 27/1/2006, a seguinte comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de

Monsenhor Sebastião Carvalho Vieira, ocorrido em 22/1/2006, em
Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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Partido dos Trabalhadores - PT
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

SUPLENTES
Deputado Irani Barbosa
Deputada Jô Moraes
Deputado Márcio Passes
Deputada Maria OUvia
Deputado Miguel Martini
Deputado Paulo Cesar
Deputado Sávio Souza Cruz

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
P FL
Bloco PT-PCdoB
BPSP

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PL
BPSP
BPSP
BPSP
PMDB

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
PMDB
BPSP
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SUPLENTES
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Djalma Diniz
Deputado José Henrique
Deputado Roberto Carvalho
Deputado Sebastião Costa

Bloco PT-PCdoB
PPS
PMDB
Bloco PT-PCdoB
P P5

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Ermano Batista
Deputado George Hilton
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Gustavo Corrêa
Deputado Sebastião Costa

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio
Deputado Dilzon Meio
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Manos Fernandes
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
PP
PMDB
P FL
PPs

PMDB
BPSP
PFL
BPSP
Bloco PT-PCdoB
P P5
BPSP

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS
Deputado Biel Rocha	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Domingos Sávio	 BPSP



Deputado Gil Pereira
Deputado Sávio Souza Cruz
Deputada Vanessa Lucas

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

PP
PMDB
BPSP

BPSP
Bloco PT-PCd013
PP
PMDB
BPSP

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputado Chico Rafael	 PMDB
Deputado Dinis Pinheiro	 BPSP
Deputado Jésus Lima	 Bloco PT-PCdoB
Deputado João Leite	 BPSB
Deputada Lúcia Pacífico	 BPSB

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio	 PMDB
Deputado Carlos Pimenta	 BPSP
Deputado Célio Moreira	 BPSP
Deputado Leonídio Bouças	 BPSP
Deputado Padre João	 Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Irani Barbosa	 BPSP
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Deputado Paulo Cesar
Deputado Roberto Ramos
Deputado Zé Maia

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

BPSP
BPSP
BPSP

BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP
P FL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

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

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PFL
BPSP
PPS

BPSP
PP
PFL
BPSP
Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Alberto Pinto Coelho	PP
Deputado Domingos Sávio	 BPSP



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

SUPLENTES
Deputado André Quintão
Deputado Arlen Santiago
Deputado Irani Barbosa
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Márcio Passos
Deputado Paulo Piau

Bloco PT-PCdoB
BPSP
PFL
PMDB
BPSP

Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
PMDB
BPSP
PL
PPS

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado João Leite
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Márcio Kangussu
Deputado Sávio Souza Cruz

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

BPSP
BPSB
Bloco PT-PCdoB
PPS
PMDB

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PP
PMDB
B P5 P

- -



COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão	 Bloco PT-PCdoB
Deputado José Milton	 BPSP
Deputada Maria Tereza Lara	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Miguel Martini	 BPSP
Deputado Sávio Souza Cruz	 PMDB

SUPLENTES
Deputado Fahim Sawan
Deputado Jésus Lima
Deputado João Leite
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Leonardo Quintão

BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSB
Bloco PT-PCdoB
PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

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

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

P FL
PP
B PS P
PPS
Bloco PT-PCdoB

BPSP
PFL
BPSP
Bloco PT-PCdoB
PPs
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COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz	 PPS
Deputado Pinduca Ferreira	 PP
Deputado Ricardo Duarte	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Sebastião Costa	 PPS
Deputada Vanessa Lucas	 BPSP

SUPLENTES
Deputado Dimas Fabiano
Deputado Domingos Sávio
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Durval Angelo
Deputada Maria Olívia

PP
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Adelmo Carneiro Leão	Bloco PT-PCdoB
Deputado Carlos Pimenta	 BPSP
Deputado Doutor Ronaldo	 BPSP
Deputado Fahim Sawan	 BPSP
Deputado Ivair Nogueira	 PMDB

SUPLENTES
BPSP
Bloco PT-PCdoB
P FL
PMDB
BPSP

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



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
EFETIVOS
Deputado Antônio Júlio
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Zé Maia
Deputado Weliton Prado

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Olinto Godinho

PMDB
P FL
B P5 P
BPSP
Bloco PT-PCdoB

PMDB
Bloco PT-PCd013
BPSP
BPSP
BPSP

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputada Elisa Costa
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Irani Barbosa
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO DE 2006

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/2/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Carlos

Antônio Ferreira, ocorrido em 26/1/2006, em Esmeraldas. (-. Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento do Sr. Artur de
Mendonça Uchoa, ocorrido em 30/1/2006, em João Pinheiro. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento do Sr. Mário
Figueiredo, ocorrido em 28/1/2006, em Três Marias. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Maria do
Carmo Pinheiro Elias, ocorrido em 22/1/2006, em Acaiaca. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Ana Rita
Fernandes Vidigal, ocorrido em 26/1/2006, em Presidente Bernardes. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Romeu
Bernardes Lobato, ocorrido em 1 0/2/2006, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)

____-
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2006

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/2/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Helena Resende Silva, ocorrido em 19/12/2005, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Zilda Nogueira, ocorrido em 6/1/2006, em Patos de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA EM 15/2/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa - Registro
de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Declaração de instalação - Palavras do Sr. Presidente - Leitura da
Mensagem Governamental - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintâo - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - Laude)ino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 10h14min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa



O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa
os Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça; Conselheiro Wanderley Ávila, Corregedor do Tribunal de
Contas, representando o Presidente, Conselheiro Eduardo Carone Costa;
Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais; e Maj. Víctor Netto, representando o Comandante do
Parque Aeronáutico de Lagoa Santa, Cel.-Av. Manoel Antonio Barreira.

-	Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença das Exmas. Sras.

Marlene de Oliveira Nery, Defensora Pública Geral, e Beatriz de Souza,
Corregedora-Geral da Defensoria Pública; e dos Exmos. Srs. Everaldo
João Rola Braga, representando o Presidente da Fecomércio, Sr. Renato
Rossi; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral Adjunto de Justiça;
Sr. Glauco David de Oliveira Sousa, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais; Vereador Tenente
Lúcio, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; e Vereadores
Fábio José e Mauro, da cidade de Canápolis.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene à instalação da 48

Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Declaração de Instalação
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistir, de pé, ao ato

solene de instalação da 48 Sessão Legislativa Ordinária desta legislatura.
Declaro instalada a 48 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de

Governo, representando o Governador Aécio Neves; Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Wanderley Ávila, Conselheiro Corregedor, representando o Presidente do
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Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Carone; Cel. Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Maj. Víctor Netto, representando o
Parque Aeronáutico de Lagoa Santa; colegas Deputados e Deputadas;
companheiros da imprensa.

Na abertura dos trabalhos desta sessão legislativa que encerra a
presente legislatura, tenho consciência do momento que vem concluir um
importante capítulo da história desta Casa, inserida no esforço de
retomada do crescimento de Minas Gerais.

Como representantes do povo mineiro, é nosso dever corresponder à
sua escolha, dever que temos exercido.

Pudemos participar, mas dentro de um contexto de especiais mudanças
econômicas e sociais para Minas Gerais, de um momento que acarretou,
ao fim e ao cabo, um maior amadurecimento de nossa democracia.

Hoje, sem dúvida, todos somos mais responsáveis, não só pelas
expectativas de nossos eleitores, como também pela construção, como
participantes, da vida política nacional.

Num mundo cada vez mais globalizado, já não podemos nos sentir
imunes aos grandes problemas do planeta. Com nossos cidadãos sendo,
infelizmente, compelidos à imigração ou mesmo a um período de trabalho
no exterior, tivemos duas vítimas inocentes do terrorismo internacional,
uma em Londres e outra no Iraque. Se não podemos prevenir as ações
levadas a cabo em pontos distantes do mundo, temos de começar a
pensar e a prever nossas reações diante de fatos que ultrapassam
fronteiras e jurisdições.

Se as grandes catástrofes climáticas não nos atingiram, já convivemos
com recordes de temperatura e alterações no regime de chuvas, que nos
colocam em alerta para as conseqüências ambientais.

Pensando já no futuro e no aperfeiçoamento de nossas políticas
públicas, esta Assembléia estará, no próximo mês, promovendo o 5°
Fórum das Aguas para o Desenvolvimento de Minas Gerais. Afinal, o uso
consciente dos recursos hídricos é garantia de crescimento e de
qualidade de vida para as próximas gerações.

Sendo este um ano de eleições, quando se conta com uma vigorosa
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expressão da sociedade no exercício de seu voto, o Poder Legislativo
precisa reafirmar, nos trabalhos desta Casa, uma presença ativa diante
dos desafios que nos aguardam.

Continuaremos com à nossa • bandeira de defesa dos interesses
econômicos e ambientais do Estado, bem como nossa abertura à
participação popular, encaminhando soluções democráticas para os
conflitos sociais.

E nossa independência que nos mantém como intérpretes e
interlocutores de uma sociedade que deve ter respeitados seus anseios e
opções, tanto cuidando do acompanhamento e controle da execução
orçamentária como legislando em função da formulação das políticas do
Estado.

Assim, confio no empenho de cada um dos colegas parlamentares para
que tenhamos um ano legislativo de resultados positivos, refletindo nosso
empenho no melhor andamento de nossos trabalhos.

Certamente, iremos submeter ao julgamento das urnas, com a cabeça
erguida, a continuidade da maior parte de nossos mandatos, uma vez que
os teremos cumprido com dedicação plena e inteira responsabilidade.
Muito obrigado.

Leitura da Mensagem Governamental
O Secretário Danilo de Castro - Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; Dr. Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Wanderley Ávila,
Conselheiro Corregedor, tão conhecido desta Casa, representando o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Cel. Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Marlene de Oliveira, Defensora
Pública; Major Víctor Netto, representando o Parque Aeronáutico Lagoa
Santa; Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo nesta Casa;
Deputado Dilzon Meio, Líder do bloco, em cuja pessoa cumprimento a
todos os Deputados e Deputadas aqui presentes.

Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao iniciar mais um
período legislativo, em cumprimento à determinação da Constituição do
Estado de Minas Gerais, e com o objetivo de assegurar a transparência
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das ações do governo e o pleno êxito dos direitos de informação e
fiscalização, encaminho a esta egrégia Assembléia Legislativa a presente
mensagem. Mas, antes, não poderia deixar de trazer aqui o
agradecimento, em nome do Governador Aécio Neves, que tem,
reiteradas vezes, agradecido a presença desta Assembléia nos grandes
momentos do governo de Minas e a ela creditado grande parte do êxito
deste governo. Aos Srs. Deputados, em nome do governo, o nosso muito
obrigado. (- Lê:)

Em 2003, após o rigoroso ajuste promovido pelo choque de gestão, o
déficit fiscal foi de R$283.000.000,00, contra uma expectativa inicial de
resultado negativo em R$2.400.000.000,00. Em 2004, o Estado de Minas
Gerais alcançou o equilíbrio fiscal, com um superávit de
R$91.000.000,00, e, em 2005, o superávit, em trajetória crescente, foi
ampliado para R$221.000.000,00. Alguns efeitos imediatos do equilíbrio
foram o retorno à normalidade do pagamento da despesa de pessoal, a
reinserção do Estado no mercado de crédito e a recuperação da
credibilidade com os fornecedores e demais parceiros. Além disso, o
expressivo resultado de 2005 possibilitará o atendimento à histórica e
justa reivindicação das tabelas salariais dos servidores.

A ampliação da receita em 2005 foi de R$3.700.000.000,00 em relação
ao ano anterior, já que as receitas decorrentes de fontes próprias do
Estado responderam por 88,5% desse aumento, o que caracteriza um
ajuste estrutural que não depende de transferências voluntárias da União
ou de outras receitas freqüentemente incertas.

Sras. e Srs. Deputados, a evidência mais notável, única, do equilíbrio
fiscal mineiro, com absoluta certeza, é o acentuado incremento nos
investimentos observado no período. Ao contrário do usual em políticas
fiscais contracionistas, em que o ajuste ocorre nas despesas de capital,
Minas ampliou os investimentos de 2004 para 2005 em 79%, atingindo
R$2.700.000.000,00, dobrando o investimento em relação a 2003.

E o Estado demonstra eficiência. Mudamos a máxima de que o setor
público não consegue realizar, mesmo dispondo de recursos: 91% dos
investimentos autorizados foram executados, e, ao se considerarem os
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investimentos inicialmente previstos para 2005, a execução alcançou
expressivos 215%.

Vejamos, portanto, dados relevantes sobre as principais realizações do
governo no ano que passou, com destaque para os projetos
estruturadores.

Na infra-estrutura rodoviária, 7.500km das rodovias estaduais
pavimentadas sofreram intervenção desde 2003, o que representa 54%
da malha conservada pelo DER. Conforme previsto no Pro-MG, houve a
recuperação funcional de 5.000km em 2005, com investimentos de
R$130.000.000,00.

Já o Pro-Acesso, cujo objetivo é a pavimentação de ligações e acessos
rodoviários aos Municípios, investiu R$280.000.000,00 em 2005,
beneficiando 70 Municípios, 19 dos quais com acesso concluído, e o
restante em fase de conclusão. Para implementar os corredores radiais
de integração e desenvolvimento, houve a entrega da modelagem PPP
da MG-050, e R$10.600.000,00 foram investidos em serviços de
manutenção e conservação no período anterior à concessão, prevista
para este ano.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os investimentos em
transporte incluíram a restauração e adequação da MG-424, licitação
para duplicação da MG-020, e iniciou-se a construção da Linha Verde,
maior obra viária da RMBH, que alterará o padrão de desenvolvimento de
Minas com a atração de investimentos e negócios para o Estado. A Linha
Verde é acompanhada por uma estratégia de desenvolvimento da região,
com a criação da Plataforma Logística de Comércio Exterior na RMBH,
que transformou o Aeroporto Internacional Tancredo Neves no primeiro
aeroporto industrial do Brasil e promoveu o início das obras do moderno
centro de manutenção da Gol.

Na eletrificação, o Programa Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro
permitiu a conclusão de 557km, permitiu a conclusão de rede de média
tensão, o que representará um choque de competitividade para o
agronegócio e outras atividades da região que dependem de maior
capacidade energética para o desenvolvimento. A universalização do
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acesso prevista no Programa 100% Eletrificação em Minas Gerais
avançou em 2005 com a ligação de 45.229 consumidores, fornecimento
de energia elétrica a 1.184 assentados rurais e 1.192 escolas estaduais e
municipais, que hoje já contam com energia disponível.

Na área de fomento ao desenvolvimento econômico, o Estado avançou
no Programa Empresa Mineira Competitiva, com a liberação de
financiamentos no valor de R$40.000.000,00 para 107 empresas e
implantação do Minas Fácil em Belo Horizonte. Agora, é possível abrir
uma empresa na Capital em apenas oito dias corridos, menor prazo do
País. As medidas de simplificação adotadas no Estado, associadas à
desoneração fiscal de mais de 150 produtos ocorrida em 2005, que
contaram com a participação decisiva desta Casa, melhoraram
sensivelmente o clima de investimento. Para as empresas dispostas a
investir em Minas, há linhas de crédito exclusivamente estaduais, que
aplicaram aproximadamente R$500.000.000,00 em 2005, aumento de
94% em relação a 2004.

O potencial cultural e turístico do Estado também é um importante fator
de desenvolvimento. Nesse sentido, em 2005 houve importantes
iniciativas dentro do Programa Circuito Cultural Praça da Liberdade, com
a definição dos parceiros e preparação para implementação dos centros
culturais para os prédios que abrigavam as Secretarias de Fazenda e de
Defesa Social, o Centro de Referência do Professor e a Reitoria da
UEMG, todos com obras iniciando-se este ano.

O Estado de Minas deu um dos mais significativos passos para o
desenvolvimento social, ao priorizar a Agenda de Segurança,
conseguindo, em 2005, uma significativa redução da criminalidade.

Após anos de crescimento da criminalidade violenta no Estado, 2005
marcou o início efetivo de redução nesse índice. Na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, a consistente queda no número de homicídios já
reflete os resultados da estratégia do governo na segurança. Em 2005, o
Estado investiu na área de segurança pública 136% a mais do que em
2004.

Os investimentos em equipamentos para a polícia e a ampliação de
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vagas do sistema prisional atingiram, até agora, R$250.000.000,00 e
atingirão, até afinal do ano, mais R$176.000.000,00.

Na infra-estrutura prisional, houve ampliação de vagas e modernização
da gestão do sistema com a construção de quatro penitenciárias e a
ampliação de outras duas, a construção de dois presídios, a reforma de
17 cadeias e o estabelecimento de uma Apac. O número de vagas
criadas, a partir de 2003, no sistema prisional duplicou sua capacidade,
comprovando novamente a eficácia do governo e a atenção dedicada à
segurança pública. Até o final do ano, estaremos com esse número
triplicado.

Medidas corretivas na área da segurança são necessárias, mas o
desenvolvimento social depende, sobretudo, de pesados investimentos
em educação. Nesse sentido, o Estado de Minas criou, em 2005, 177.460
vagas para alunos de 6 anos, dando prosseguimento a essa iniciativa
pioneira no País.

Quanto ao ensino médio, em vista das metas da promoção de sua
universalização com qualidade, houve expansão das oportunidades de
acesso, garantindo vaga nesse nível a todos os concluintes do curso
fundamental e atendendo à demanda de todos os jovens-adultos situados
na faixa de 15 a 24 anos. Foram instalados energia elétrica, água potável
e esgotamento em todas as escolas rurais, e, mais uma vez, ampliando
iniciativa pioneira, o governo do Estado adquiriu 2.700.000 livros didáticos
de Física, Química e Biologia para todos os alunos, e de Português e
Matemática para os novos alunos.

Em relação à saúde, houve o lançamento do Programa Saúde em
Casa, com investimentos de R$48.000.000,00 por ano para qualificação
de pessoal, obras nos postos de saúde, compra de equipamentos e
material de consumo, beneficiando 3 mil equipes do Programa Saúde da
Família - PSF - em 771 municípios mineiros.

Com o intuito de promover a regionalização da assistência à saúde,
houve fortalecimento e melhoria dos hospitais do SUS (Pro-Hosp),
beneficiando 120 hospitais com investimentos da ordem de
R$50.000.000,00. Foram entregues 914 ambulâncias; mais de 30 UTIs
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móveis para a Fhemig e para os consórcios intermunicipais de saúde,
além de 30 unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros.
Investimentos da ordem de R$20.000.000,00 foram realizados para a
maior obra de reforma de estrutura física do Hospital João XXIII, maior
instituição da América Latina especializada em traumas, contribuindo
assim para a estruturação da rede assistencial no Estado.

O programa de saneamento Mais Saúde para Todos atendeu 115 mil
residências com acesso a água, beneficiando cerca de 400 mil pessoas e
59 mil residências com rede de esgoto, atendendo cerca de 208 mil
pessoas. Um total de 1.500 módulos sanitários foi instalado para 5 mil
pessoas sem acesso aos serviços básicos de saneamento.

A assistência social é, hoje, Sr. Presidente, uma importante dimensão
da política pública de desenvolvimento, e várias ações vêm sendo
implantadas em Minas nessa direção. Em continuação ao projeto de
inclusão social de famílias vulnerabilizadas, iniciado em 2004, houve, no
ano que passou, a realização de três campanhas de combate à violência
e à exploração sexual, a qualificação de recursos humanos para gestão e
controle da política, a implantação de seis casas-lares, totalizando hoje
60 casas, e de 170 Centros de Referência em Assistência Social - Cras.

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em atendimento às
exigências do Sistema único de Assistência Social - Suas -, foi aprovado
o modelo da política de descentralização da assistência social. Em
relação à habitação popular, por meio dó Programa Lares Geraes, 10.108
unidades habitacionais foram contratadas e estão em construção, com
previsão de entrega em maio deste ano.

O Programa Minas sem Fome beneficiou 50 mil famílias em projetos de
lavouras comunitárias, 256 mil famílias em projetos de horticultura, 47 mil
famílias em projetos de pomares, 45 mil famílias em projetos de criação
de pequenos animais, e foi implantada uma fábrica do Vita-Sopa em
Janaúba.

Outra ação, com vistas à capacitação e à inclusão no mundo do
trabalho, foi o programa de inclusão digital, com a montagem de 22
Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs -, a implantação de 320
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telecentros em seis Municípios, a montagem de uma unidade móvel e a
participação, na Mostra de Tecnologia da Informação do Brasil, na
França, por ter sido considerado o maior projeto de inclusão digital do
País para inclusão social.

A questão ambiental, bem como a dimensão econômica e a social,
formam os três pilares condutores do padrão de desenvolvimento
sustentável integrantes da visão de Minas Gerais para o século XXI: Sete
unidades regionais colegiadas foram implantadas para a descentralização
do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, permitindo, assim,
um processo de gestão ambiental mais próximo da sociedade.

O Programa Minas sem Lixões levou a uma ampliação, nos últimos três
anos, de l00% no número de pessoas beneficiadas, atingindo 5 milhões
de habitantes das áreas urbanas com sistemas tecnicamente adequados
de disposição final de lixo, capacitações por meio de seminários
direcionados aos agentes municipais e sensibilização de 496 Prefeituras
possuidoras de lixões. O Programa de Vigilância Ambiental foi implantado
e buscou-se investir na recomposição florestal com mata nativa e
proteção de nascentes em 88 unidades.

Com vista à revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
destacam-se o georreferenciamento de todos os pontos de emissão de
esgoto dos municípios da bacia do Rio das Velhas, seu principal afluente,
e a definição das redes de quantidade e qualidade de água dos grupos de
sub-bacias do São Francisco. Os investimentos em saneamento nessa
bacia atingiram R$147.000.000,00 em 2005.

Por fim, Srs. Deputados, cumpre-nos salientar que todos os resultados
alcançados foram fruto do esforço de se promover uma gestão eficiente.
Para isso, o Estado vem aprimorando o choque de gestão com
investimentos em pessoas, na qualidade e na inovação na administração
pública. Em 2005 houve a publicação de dez leis de carreira na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a conclusão do primeiro período
de avaliação de desempenho individual dos servidores, a assinatura de
mais de dez acordos de resultados, a qualificação de mais 30 Oscips, a
publicação das tabelas salariais das carreiras da educação básica, da

rÀ



13

educação superior e da saúde e a qualificação de 4.626 servidores do
Estado e do governo.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, a essa egrégia Casa,
que é a nossa Assembléia Legislativa, desejo que os investimentos que
estamos realizando em Minas e os inúmeros avanços conquistados
revertam em resultados e promovam a verdadeira transformação na vida
de todos. O governo do Estado reitera o compromisso central assumido
com os mineiros: tornar Minas o melhor Estado para se viver, trabalhando
com responsabilidade e seriedade para gerar prosperidade para os que
vivem e trabalham em nossa terra. Minas, em 2005, cresceu mais que a
média nacional. Batemos recordes nas exportações e na criação de
empregos. Em 2006, as escolas mineiras estarão novamente abertas às
crianças de 6 anos. Os indicadores de criminalidade continuarão em
acentuada queda.

Os jovens receberão novos livros para estudar; os cidadãos terão
melhor atendimento na rede de saúde, e estou certo, Sras. e Srs.
Deputados, com o investimento do governo em infra-estrutura,
atingiremos novos recordes na economia. Assim, Minas será mais forte,
mais equilibrada e mais
Estado de Minas Gerais"

Ao passar esta mensagem às mãos do Presidente da Assembléia,
reiteramos o agradecimento do Governador Aécio Neves a esta egrégia
Casa e aos senhores pares. Muito obrigado.

Neste momento, quero passar às mãos do Presidente a mensagem de
S. Exa. o Governador do Estado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados

e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

justa. Aécio Neves da Cunha, Governador do
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ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
i sa LEGISLATURA, EM 15/12/2005

As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Passa-se à 2a Fase da 2a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada
um por sua vez, os Projetos de Lei n os 2.669/2005 (relator: Deputado
Paulo Cesar), e 2.790/2005 (relator: Deputado Roberto Ramos), que
receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3a Fase da 2a Parte da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (3), em que
solicita seja realizada visita desta Comissão à Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado, juntamente com a Subsecretaria de Direitos Humanos
e representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, para
debater possíveis alterações na estrutura do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos - CAO-DH -; sejam
enviados ofícios ao CAO-DH, encaminhando o relatório, as fotografias e a
fita de vídeo com as gravações realizadas durante a visita desta
Comissão ao 20 Distrito Policial de Contagem, em 13/12/2005, solicitando
que se reitere a interdição desse estabelecimento prisional e a adoção de
medidas judiciais para que as vagas surgidas com o término das obras do
anexo da Penitenciária Nelson Hungria sejam reservadas para os presos
de Contagem; ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Contagem, solicitando-lhe a imediata interdição da carceragem do 2°
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Distrito Policial de Contagem, em razão de superlotação e de
insalubridade no local; e Durval Angelo e Paulo Cesar, em que solicitam
seja enviada à Defensoria Pública da Comarca de Contagem os
documentos acima mencionados, relativos à visita ocorrida na referida
data. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Paulo Cesar - Doutor Ronaldo.

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 21/12/2005
Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 2.809/2005, em turno único, para o qual
designou o Deputado Sávio Souza Cruz como relator da matéria. Passa-
se à 2a Fase da 2S Parte, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
5.573 e 5.888/2005. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Laudelino Augusto e
Sávio Souza Cruz em que solicitam seja realizada visita, seguida de
audiência pública, à área de nascentes do Córrego Palmital, afluente do
Rio Pará, no Município de Cláudio. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo - Márcio

Kangussu.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.650/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por
objeto dar a denominação de Gumercindo Costa á rodovia que liga os
Municípios de Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro.

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

Fundamentação
Gumercindo Costa, natural de Rio Pardo de Minas, destacou-se na vida

pública por sua reputação ilibada e pelos relevantes serviços prestados à
sua terra natal. Entre os cargos que ocupou, destacam-se os de Promotor
Público, Juiz de Paz, Professor, Vereador e Prefeito Municipal, todos
exercidos com competência e senso de justiça.

Em vista disso, entendemos justo e oportuno que se lhe seja prestada a
homenagem pretendida pela proposição em análise.

Por fim, a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça dá nova redação ao art. 1°, suprimindo seu parágrafo único, com
o objetivo de retirar do texto legal a obrigação de identificação da rodovia,
por se tratar de atividade administrativa inerente às atribuições do DER-
MG.

Conclusão

L4
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Pelo exposto, opinafflos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.650/2005, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Roberto Carvalho, relator.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.27512005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.275/2005, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública o Conselho de Crianças para
Preservação do Homem, do Ar, das Aguas, das Matas, dos Animais e
Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, com sede no Município de
Pitangui, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.275/2005
Declara de utilidade pública o Conselho de Crianças, com sede no

Município de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Crianças,

com sede no Município de Pitangui.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma Diniz.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que esta subscreve, tendo sido eleito por esta Casa

Legislativa para a vaga aberta de Conselheiro do Tribunal de Contas, em
813/2005, e nomeado para o citado cargo pelo Governador do Estado, em
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12/3/2005, conforme publicação no diário oficial do Estado, vem pela
presente, nos termos do art. 51 do Regimento Interno, renunciar ao seu
mandato eletivo de Deputado Estadual, a partir de 16/2/2006, para o fim
específico de posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de
Minas Gerais.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2006.
Antônio Carlos Andrada
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

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

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase (Expediente):
Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 e 501/2006
(encaminham a indicação de nomes para membros do Conselho Estadual
de Educação, os Vetos Totais às Proposições de Lei nos 16.810 e 16.798,
os Projetos de Lei n°5 2.915, 2.916, 2.917, 2.918 e 2.919/2006, o
expediente relativo à legitimação de terras devolutas pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -, o Projeto de Lei n° 2.920/2006,
os Vetos Parciais às Proposições de Lei n

o
s 16.814, 16.872, 16.860,

16.882 e 16.870, o Projeto de Lei n° 2.921/2006 e o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 92, respectivamente), do Governador
do Estado; Ofícios nos 16 e 17/2006 (encaminham cópia dos
demonstrativos de despesa com pessoal no período de janeiro a
dezembro de 2005 e de despesa trimestral com pessoal e seus encargos
nos períodos de janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro
a dezembro de 2005, e o Projeto de Lei n° 2.922/2006, respectivamente),
do Presidente do Tribunal de Justiça, e Ofício n° 39/2006 (encaminha o
Relatório de Atividades do 40 trimestre de 2005), do Presidente do
Tribunal de Contas - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução n° 2.923/2006 - Requerimentos nos
5.951 a 5.968/2006 - Requerimentos sem número dos Deputados Célio
Moreira, Laudelino Augusto, Paulo Piau e Adalclever Lopes -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Transporte, dos
Deputados Antônio Carlos Andrada, Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro
Silva e da Deputada Maria Olívia - Questão de ordem - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, Weliton Prado, Edson
Rezende e Paulo Casar - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de

- -
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Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n° 16.798 e sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nos
16.872 e 16.882 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos
Parciais à Proposição de Lei Complementar n° 92 e à Proposição de Lei
no 16.860 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos
Parciais às Proposições de Lei n°5 16.810, 16.814 e 16.870 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e Paulo
Piau; deferimento - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

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

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Comes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio .Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h11min, a lista de

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

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

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

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM N° 485/2006
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., em atenção ao disposto no art. 62,

XXIII, 'd', da Constituição do Estado, e consoante decisão do Supremo
Tribunal Federal, os nomes de Oto Néri Borges, Avani Avelar Xavier
Lanza, Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado, Angela Imaculada
Loureiro de Feitas Dalben, Francisco César Sá Barreto e Faiçal David
Freire Chequer, para comporem como membros o Conselho Estadual de
Educação, para um mandato de 4 (quatro) anos.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 486/2006
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade ao
interesse público, a Proposição de Lei ° 16.810, que altera a Lei n°
15.394, de 6 de outubro de 2004, que torna obrigatório o exame de fundo
de olho em recém-nascidos no Estado.

Ouvida a Secretaria de Estado de Saúde, assim se manifestou:
Razões do Veto

"A obrigatoriedade do exame oftalmológico como rotina no atendimento

_ -
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ao recém-nascido é uma ação preventiva extremamente adequada, uma
vez que os exames de investigação não têm custo, são relativamente de
fácil realização, requerem um tempo bastante curto e podem ser
realizados por qualquer integrante treinado da equipe médica.

Uma investigação padronizada (Exame de Reflexo Vermelho por meio
da oftalmoscopia direta, inspeção, resposta pupilar e observação do
desvio ocular) poderia ser incorporada ao exame de toda criança recém-
nascida.

Do ponto de vista da Coordenadoria de Oftalmologia Social da
Secretaria de Estado de Saúde, sugerimos que é mais adequada a
obrigatoriedade do Teste do Reflexo Vermelho ou Teste Reflexo de
Bruckner, e não o Exame de Fundo de Olho como vem sendo proposto.
O Teste do Reflexo Vermelho, além de ser um exame simples e rápido, é
uma ação preventiva extremamente adequada, sendo de fácil realização
e capaz de detectar precocemente as doenças que comprometem o eixo
visual. Uma vez detectada qualquer alteração nesse reflexo, o recém-
nascido deverá ser encaminhado ao médico oftalmologista para o exame
oftalmológico completo, oportunidade em que se realizaria o exame de
fundo de olho."

São essas as razões que me levam a opor veto total à proposição de lei
em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros dessa
egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 487/2006
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total, por inconstitucionalidade, à
Proposição de Lei n° 16.798, que dá nova redação ao inciso XVII do art.
30 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá
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outras providências.

Ouvidas, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Advocacia-Geral do
Estado assim se manifestaram:

Razões do Veto
A Secretaria de Estado da Fazenda entende que, na hipótese do art. 10

da Proposição de Lei n° 16.798, deveria também ser aplicada a regra
prevista no § 3° do art. 30 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003,
que determina que o veículo de motorista profissional autônomo utilizado
para o transporte público de passageiros na categoria aluguel (táxi),
adquirido com reserva de domínio, retomado pelo credor alienante
fiduciário, seja privado da isenção do IRVA, que deverá ser pago pelo
credor alienante fiduciário ainda no exercício da retomada. A aplicação
desta regra traria maior segurança para o erário público.

A Advocacia-Geral do Estado entende também que o art. 1 0 da
proposição de lei fere o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal.

Referida Lei estabelece em seu art. 14 que a concessão de benefício de
natureza tributária, que tenha como resultado a diminuição da receita
pública, deverá ter em contrapartida aumento de receita proveniente de
elevação de outras alíquotas, ampliação de bases de cálculo, aumento ou
criação de tributos para a sua compensação, o que não foi objetivamente
previsto. Mesmo assim, se fosse viável, o ato implicador de renúncia só
entraria em vigor quando estivesse assegurada a compensação pelo
aumento da receita.

Quanto ao art. 20 da proposição de lei, a Advocacia-Geral do Estado
manifesta-se pela sua inconstitucional idade, nos seguintes termos:

O inciso III do art. 136 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de
1997- Código de Trânsito Brasileiro-, determina que:

"Art. 136 - Os veículos especialmente destinados à condução coletiva
de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida
pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito

rÃ



24
Federal, exigindo-se, para tanto:

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes
laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto,
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as
cores aqui indicadas devem ser invertidas;".

A pretendida utilização de faixa adesiva em substituição à pintura de
toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria do veículo
invade a competência privativa da União para legislar sobre regras de
trânsito e transporte esculpida no inciso Xl do art. 22 da Constituição da
República.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar totalmente
a proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
seus nobres pares da Assembléia Legislativa do Estado.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 488/2006
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais - CBMMG. Tal projeto, conforme exposição de motivos
do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros decorre da necessidade
de atualização da previsão de recursos humanos para o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, que mantém esta previsão de efetivo
deste a sua desvinculação da Polícia Militar, em meados de 1999.

A proposta de efetivo que se apresenta servirá de instrumento para a
execução da Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, onde
estão previstas as atribuições do CBMMG, dentre as quais a prevenção e
o combate a incêndio, além da segurança de pessoas e bens, no território
do Estado.

-
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Em linhas gerais, a redução e o atendimento racional e eficaz das

ocorrências de bombeiros estão diretamente relacionados , com a
eficiência das ações desenvolvidas no campo da prevenção. E preciso
que as construções sejam periodicamente vistoriadas, objetivando a
verificação do funcionamento dos equipamentos de prevenção e das
alterações de risco de ocupação para orientação dos responsáveis,
proprietários e usuários. Tais procedimentos visam criar uma mentalidade
prevencionista em nossa sociedade, evitando-se atuar quando de
ocorrências, que não raras vezes, redundam em grande impacto e em
prejuízos irreparáveis, a exemplo dos acontecimentos recentes,
verificados em Ouro Preto e em Belo Horizonte, no caso especifico do
incêndio no "Mercado Novo".

Neste sentido, um importante fator motivador para revisão do efetivo da
Corporação é a edição da Lei n° 14.130/2001, que se encontra
devidamente regulamentada através do Decreto n°43.805, de 17 de maio
de 2004. Referida Lei confere ao Corpo de Bombeiros Militar
instrumentos legais para atuar preventivamente e garantir a integridade
física da população, tanto na proposição de normas de prevenção e
segurança quanto na fiscalização do cumprimento dessas normas, em
todo o nosso Estado, o que tem gerado uma grande demanda dos
serviços técnicos de prevenção da Instituição. A referida lei proporciona a
uniformização das ações do Corpo de Bombeiros Militar nos municípios,
no que se refere ao exercício da competência atribuída à Instituição, por
força do inciso II do art. 142 da Constituição do Estado. A mesma
competência também é prevista para a Corporação no inciso 1 do art. 30
da Lei Complementar n° 54/99, que dispõe sobre a Organização Básica
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Hoje o CBMMG se faz presente em apenas 35 municípios e possui um
total de 15 frações criadas e ainda não instaladas. A meta da Corporação
tem por parâmetro a efetividade de suas ações em grande parte do nosso
Estado. Assim, é nossa pretensão se fazer presente naqueles municípios
que possuem, dentre outros aspectos, uma população superior a 30.000
habitantes. Além da população de referência, consideram-se ainda as

rs
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características de pólo regional, as questões econômicas, industrial e,
principalmente, o risco potencial de sinistro instalado em cada localidade.

Enquadram neste perfil cerca de 105 (cento e cinco) cidades. Os
principais fatores que têm inviabilizado a instalação de novas frações são
o reduzido efetivo e o alto custo das viaturas, equipamentos e das
instalações físicas, que ficam à cargo das Prefeituras Municipais e são
estimados em R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Para
os próximos anos este custo poderá ser arcado pelo Estado, através da
Taxa de Incêndio, o que proporcionará um crescimento rápido da
Instituição.

Por força da Lei no 14.310/2002, é prevista a Corregedoria das
Instituições Militares Estaduais. Através do Decreto n° 43.695, de 11 de
dezembro de 2003, foi criado o Colegiado de Corregedorias dos órgãos
de Defesa Social, que tem por finalidade planejar, organizar, coordenar,
gerenciar e avaliar as ações operacionais das atividades de correição
administrativa das citadas Instituições Estaduais. Assim, há necessidade
de se instalar de forma definitiva a Corregedoria do CBMMG, visto que na
atual Lei de Efetivo não há previsão de tal órgão interno, estando
funcionando atualmente em caráter provisório.

Destaca-se que a presente proposição foi elaborada a partir de um
estudo visando um crescimento de efetivo gradual para os próximos
anos, não representando, portanto, qualquer custo imediato para o
Tesouro Estadual. Isto porque novos concursos públicos apenas serão
realizados após autorização expressa do Governador, observando-se
naturalmente as condições orçamentária e financeira do Estado.

Acreditamos que, ao aprovarmos a ampliação do efetivo do CBMMG,
estejamos contribuindo para facilitar a implementação, no momento
adequado, das necessárias medidas de defesa pública.

Em relação ao texto do anteprojeto, destaca-se que o artigo 10 da Lei n°
13.400, de 13 de dezembro de 1999, em vigor, fixa o efetivo do Corpo de
Bombeiros em 4.804 (quatro mil e oitocentos) Oficiais e Praças, dispostos
em quadros, postos e graduações, conforme seu anexo único.

Neste sentido, propõe-se a alteração na fixação do efetivo da
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Corporação, estabelecendo-o em 7.994 (sete mil novecentos e noventa
e quatro) Bombeiros Militares, entre Oficiais e Praças, o que representa
um aumento de 66,4%. Considerando o tamanho do Estado, a
quantidade de municípios, a sua população e a demanda operacional
reprimida, o efetivo ideal hoje ficaria acima de 12.000 bombeiros,
entretanto entendemos que este aumento de efetivo tem que ocorrer
simultaneamente com investimentos na estrutura do Corpo de Bombeiros.
Certamente, no futuro, novos anteprojetos de leis nesse sentido serão
submetidos à aprediação dos futuros governantes.

Em relação aos parágrafos do artigo l', foi necessário desdobrar o atual
parágrafo único, visando prever que a ativação dos cargos só ocorrerá
em situações específicas. Deste modo, os cargos só serão ativados
quando ocorrer um real crescimento do efetivo ou quando as condições
logísticas permitirem a instalação de novas unidades do CBMMG. Com
isso evita-se que haja; através das promoções, um crescimento
desproporcional entre a base da Instituição e o nível gerencial.

O artigo 30 manteve o mesmo teor da lei anterior, pois não se vislumbra
a necessidade de alteração.

No artigo 40 foi necessário acrescentar um parágrafo único, limitando
em 5% (cinco por cento) do efetivo previsto, o percentual de cargos
destinado aos militares do sexo feminino, nos Quadros de Oficiais
Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares. Tal limitação não se
estende aos Quadros de Oficiais de Saúde, de Oficiais de Administração
e de Praças Especialistas. Trata-se de uma medida necessária, face às
características peculiares das atividades do Bombeiro Militar.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N°2.915/2006

Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - e dá outras providências.

Art. 1° - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - fica fixado em 7.994 (sete mil novecentos e noventa e quatro)

rÃ'
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oficiais e praças, assim dispostos:

- Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM -;
II - Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares -

QOABM -, composto de Oficiais de Administração e Músicos;
III - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM -,

composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos;
IV - Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM -, composto de

Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e Corneteiros;
V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -,

composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares de Saúde
e Comunicações.

§ 1° - O efetivo de que trata o caput deste artigo fica distribuído
conforme os quadros, as categorias, os postos e as graduações
constantes no anexo desta Lei.

§ 20 - A ativação dos cargos, até o limite fixado no caput deste artigo, só
poderá ocorrer depois de cumpridos os requisitos constantes do Decreto
que definirá o Quadro de Organização e Distribuição (QOD), observando-
se o crescimento real do efetivo ou as condições logísticas para
instalação de unidades no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 3° - A promoção para os postos decorrentes do acréscimo do efetivo
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - de que trata
esta Lei somente poderá ocorrer após aprovação da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 20 - A distribuição do efetivo nas unidades do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça Militar, no Gabinete Militar
do Governador do Estado, no Gabinete do Vice-Governador do Estado e
na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil será estabelecida em Quadro
de Organização e Distribuição aprovado por Decreto.

Art. 3° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 2 classe terá
número variável, obedecidos os limites de:

- 30 (trinta) Aspirantes-a-Oficial;
II - 120 (cento e vinte) Alunos do Curso de Formação de Oficiais; e
III - 500 (quinhentos) Soldados de 2 a classe.

rÀ
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Art. 40 - o número dé militares do sexo feminino nos Quadros de

Oficiais Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares será de até
5% (cinco por cento) do efetivo previsto.

Parágrafo único - O número dè militares do sexo feminino não será
limitado nos demais quadros.

Art. 50 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°- Fica revogada a Lei n° 13.400, de 13 de dezembro de 1999.

Anexo
(a que se refere o art. 1°)

*• A tabela referente ao Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.

A tabela referente ao Quadro do QOA foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 17.2.2006.
* A tabela referente ao Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros

Militares - QOSBM foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.
•.. A tabela referente ao Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM

foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.
*, A tabela referente ao Quadro de Praças Especialistas Bombeiros

Militares - QPEBM foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.
* A tabela referente ao Quadro de Total Geral foi publicada no "Diário

do Legislativo" de 17.2.2006.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 489/2006

Belo Horizonte, lede dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que modifica a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Instituto
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de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG,
cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
administração direta do Poder Executivo, e dá outras providências.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço anexar , a
Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter ao
elevado exame desta Assembléia o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 4 de novembro de 2005.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, que

modifica estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag, 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 alteração na organização da Seplag limita-se à criação da
Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que
centralizará as funções da perícia na administração pública estadual,
ressalvadas as exceções citadas neste anteprojeto de lei (artigos 5 0 e 60).

A transferência de responsabilidade dessas atividades do Ipsemg para
a Seplag trará mais racionalidade na organização dos processos e na
prestação serviços relacionados. Cabe ressaltar que o serviço médico-
pericial historicamente vincula-se a órgãos responsáveis pela
administração de pessoal, o que no Estado de Minas Gerais é
representado pela Subsecretaria de Gestão da Seplag. Esta ligação se dá
pelo fato de seus resultados impactarem diretamente na aposentadoria,
isenção de imposto de renda, concessão de benefícios e especialmente
pagamento. Saliento que essas atividades encontram-se sob a
coordenação da supracitada Subsecretaria.

rÀ
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Além disso, vinte e sete das trinta e uma Coordenadorias Regionais da

Seplag trabalham ou já trabalharam com perícia médica - em vinte
unidades descentralizadas há atualmente coabitação Seplag/lpsemg - I e
a execução do serviço pericial é realizada por pessoal disponibilizado
pela Seplag, mais uma constatação de que tal Secretaria possui em seu
quadro de pessoal um bom número de servidores com conhecimento
técnico em execução de perícias médicas e em saúde ocupacional.

Por se tratar de uma área com bastante volume de trabalhos, que
abrangem toda a administração estadual, estamos criando uma
Superintendência Central. Para adequar e viabilizar seu funcionamento
está sendo proposta a criação dos cargos de Diretor III e Diretor II no art.
30 e as funções gratificadas no art. 40.

Conseqüentemente, com a transferência das funções de perícia médica
e saúde ocupacional para a Seplag, é preciso adequar a estrutura do
IPSEMG para a nova realidade. Paralelamente estamos propondo um
redesenho na departamentalização da autarquia, em destaque com a
criação da Diretoria de Arrecadação e Finanças, como medida de
melhorar a qualidade dos processos e controle das despesas e receitas
pertencentes ao Instituto.

Para atender às novas unidades, são criados os cargos de Diretor,
Superintendente e Chefe de Divisão constantes no art. 10 do anteprojeto.

Dentro da reforma estrutural do lpsemg, estamos adequando as
funções gratificadas de Coordenador Regional ao nível de complexidade
das unidades regionais da entidade, baseado em diversos parâmetros
como: número de servidores beneficiários, potencialidade local com
disponibilidade de hospitais, clínicas e laboratórios.

Para minorar o impacto financeiro destas alterações, propomos a
extinção de dez funções gratificadas de Coordenador Regional.

Em relação aos cargos comissionados criados no Quadro Específico do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação (art. 70),

eles serão destinados à Secretaria de Estado de Fazenda,
especificamente à Delegacia Fiscal li ° nível em Betim, já existente, bem
como a uma Diretoria de Gestão de Atendimento ao Público, a ser criada

rÃ____-
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por meio de decreto.

Os cargos de Delegado Fiscal/l° Nível, símbolo F-7, grau "B", e
Coordenador de Fiscalização, símbolo F6-B, atenderiam à Delegacia
Fiscal/1 ° Nível em Betirfl, previstã no Decreto n° 43.947, de 3/1/12005,
com vistas a fortalecer a capacidade de cumprimento do Planejamento
Fiscal do nosso governo, dada a concentração estratégica de receita de
ICMS daquele município na Superintendência Regional da Fazenda
1/Metropolitana.

Já os cargos de Diretor 1, código DS-2, símbolo F-8, grau Assessor
II, código AS02, símbolo F-7, grau "A"e de Assessor 1, código AS-01,
símbolo F-5, grau "B", seriam alocados na diretoria supramencionada. A
criação de uma unidade de gestão do atendimento é parte das
estratégias traçadas pela alta gerência daquela Secretaria', dentre elas, o
aperfeiçoamento da política de atendimento ao público externo. A
unidade administrativa seria responsável por gerir, em nível estadual, o
processo de atendimento aos usuários dos serviços prestados pela
Fazenda, com o constante acompanhamento dos níveis de satisfação dos
seus clientes, com a pérmanente identificação e proposição de melhorias
de nas diversas áreas envolvidas.

Demonstrada a importância deste anteprojeto de lei para o aumento do
dinamismo e da efetividade em ações da administração pública do Estado
de Minas Gerais, renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas
expressões de apreço e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI N°2.916/2006
Modifica estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - lpsemg, cria cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas na administração direta do Poder Executivo e dá outras
providências.

Art. 1° - O inciso VII do art. 2 0 da Lei Delegada n° 63, de 29 de janeiro
de 2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestãoe dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2° - ...........................
VII - desenvolver, orientar e implementar ações e políticas de recursos

humanos, direcionadas à captação, qualificação, avaliação, valorização
do servidor público; assim como normatizar, orientar, supervisionar e
executar as atividades de perícia médica, e gerir a política de saúde
ocupacional no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública
Estadual;

Art. 2° - Fica incluída a seguinte alínea "e" no inciso VIII do art. 3° da Lei
Delegada n° 63, de 2003:

"Art. 30 - ...........................
VIII- ...................................
e) Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional;

Art. 30 - A competência para executar as atividades de perícia médica e
de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais no âmbito do
Poder Executivo fica transferida do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais para a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

§ 1 0 - O disposto no "caput" não se aplica aos servidores dos quadros
da:

- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig; e
II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER.
§ 20 - As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional

executadas pelas entidades indicadas nos incisos deste artigo
obedecerão à orientação normativa da. Superintendência Central de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 40 - O disposto nesta lei não se aplica aos servidores de carreira da
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar cujas atividades
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de perícia médica e de saúde ocupacional são de competência dos
respectivos órgãos.

Art. 5° - Ficam criados no Quadro Especial de cargos de provimento em
comissão da Administração Direta do Poder Executivo, a que se refere o
art. 1 0 da Lei Delegada n o 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos:

- um cargo de Diretor III, código MG-04, símbolo DR-04;
II - três cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - um cargo de Secretário-Geral, código MG-106, símbolo SP-01.
IV - dois cargos de Assessor III, código MG 24, símbolo AH-24;
V - um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
VI - um cargo de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
§ 1° - A identificação, lotação e forma de recrutamento dos cargos de

que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
§ 2° - Fica incluída no anexo ao Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro

de 1995, a classe de cargo de Secretário-Geral no Grupo de
Assessoramento Superior.

§ 30 - O cargo de Secretário-Geral tem as prerrogativas de Secretário
de Estado.

§ 40 - A remuneração do cargo de Secretário-Geral, calculada com base
no fator de ajustamento 5,5517, corresponde às parcelas relativas ao
vencimento e à representação, na proporção de 58% (cinqüenta e oito
por cento) e 42% (quarenta e dois por cento), respectivamente.

Art. 60 - Fica extinto no Quadro Especial de cargos de provimento em
comissão da Administração Direta do Poder Executivo, a que se refere o
art. 1 0 da Lei Delegada n.° 108, de 2003, o cargo de provimento em
comissão Secretário Particular do Governador, código MG-52, símbolo
SP-0l.

§ 1° - A identificação do cargo de que trata este artigo será estabelecida
em decreto.

Art. 7 0 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito da
administração direta do Poder Executivo Estadual:

- cinco funções gratificadas de Coordenador de Atividade Central, de
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que trata o art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 2003, com valor
correspondente a R$1.151,14 (mil, cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos); e

II - três funções gratificadas de Gerente de Área, de que trata o art. 10
da Lei Delegada n° 108, de 2003, com valor correspondente a R$822,24
(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

III - cinco funções gratificadas de Supervisor Administrativo de
Atividades de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, com valor
correspondente a R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e
quatro centavos).

§ 1° - Aplicam-se às funções gratificadas criadas pelo inciso III as
seguintes disposições:

- a designação para o seu exercício se dará por ato do Governador do
Estado;

II - serão exercidas por servidores efetivos ou de função pública com
nível médio de escolaridade, no mínimo;

III - não constituirão base de cálculo de qualquer outra vantagem
remuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição n° 19, de
4 de junho de 1998, nem se incorporarão, para qualquer efeito, à
remuneração ou ao provento do servidor;

IV - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo ou
função pública do servidor designado para exercê-la; e

V - serão destinadas a servidores com exercício nas áreas de perícia
médica e saúde ocupacional.

§ 2° - Aplicam-se às funções gratificadas de que tratam os incisos 1 e II
do 'caput" deste artigo as disposições a elas referentes no art. 10 da Lei
Delegada n° 108, de 2003, excetuando-se os valores, que passam a ser
regidos por esta lei.

§ 3° - As funções gratificadas criadas neste artigo terão suas
identificações e lotações fixadas em decreto.

Art. 8 0 - Os valores das funções gratificadas criadas pelo art. 10, incisos
11 e III, da Lei Delegada n° 108, de 2003, passam a vigorar da seguinte
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forma:

- função gratificada de Gerente de Área, com valor correspondente a
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

II - função gratificada de Coordenador Regional, com valor
correspondente a R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e
quatro centavos); e

III - função gratificada de Coordenador de Atividade Central, com valor
correspondente a R$1.151, 14 (um mil, cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos).

Art. 9 0 - As classes de cargos de provimento em comissão de Assessor-
Chefe, códigos MG-24 e MG-09, símbolos AH-24 e AC-09, constantes no
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, passam a
denominar-se, respectivamente, Assessor III e Assessor IV, mantidas a
codificação e a remuneração.

Art. 10 - Ficam criados no Anexo 1 - Quadro Específico de cargos de
provimento em comissão do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação, a que se refere o artigo 12 da Lei n° 6.762,
de 23 de dezembro de 1975, alterado pelo art. 11 da Lei Delegada n° 60,
de 29 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de recrutamento limitado:

- um cargo de Diretor 1, código DS-2, símbolo F-8, grau "B";
II - um cargo de Delegado Fiscal/1° nível, código CH-10, símbolo F -7,

grau "B";
III - dois cargos de Coordenador de Fiscalização, código CH-20,

símbolo F-6, grau BIS;
IV - um cargo de Assessor II, código AS-02, símbolo F-7, grau "A"; e
V - um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo F-5, grau "B".
§ 10 - A identificação e a lotação dos cargos criados neste artigo serão

estabelecidas por decreto.
§ 2° - O Anexo 1 - Quadro Específico, a que se refere o art. 11 da Lei

Delegada n° 60, de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.
Art. 11 - Q art. 21 da Lei Delegada n° 49, de 2 de janeiro de 2003, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder
Executivo do Estado, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

_ -
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"Art. 21 -.
V - para Assuntos de Desenvolvimento Econômico."
Art. 12 - O "caput" do art. 2 0 da Lei Delegada n° 109, 30 de janeiro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:.
"Art. 20 - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários, gerir p regime
próprio de previdência nos termos da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002.

Art. 13-O art. 3 0 da Lei Delegada n° 109, de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 30 - O lpsemg tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidades Colegiadas:

a) Conselho de Beneficiários;
b) Conselho Deliberativo; e
c) Conselho Fiscal;
II - Direção Superior:
a) Presidente;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Auditoria Seccional;
c) Procuradoria:
1 - Divisão de Contencioso;
2 - Divisão de Consultoria;
d) Divisão de Assistência Socioeconômica; e
e) Diretoria de Previdência:
1 - Superintendência de Investimentos:
1.1 - Divisão de Aplicação de Recursos;
1.2 - Divisão de Patrimônio; e
1.3 - Divisão Atuarial, Financeira e Orçamentária;
2 - Superintendência de Beneficios:
2.1 - Divisão de Gestão de Beneficios;
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f) Diretoria de Planejamento e Gestão:
1 - Superintendência de Gestão:
1.1 - Divisão de Gestão;
1.2 - Divisão de Recursos Humanos;
1.3 - Divisão de Administração do Hotel do IPSEMG;
1.4 - Divisão de Material e Patrimônio;
1.5 - Divisão de Registro e Controle de Contratos; e
1.6 - Divisão de Atendimento ao Usuário;
2 - Superintendência de Planejamento e Orçamento:
2.1 - Divisão de Planejamento e Orçamento; e
2.2 - Divisão de Informática;
g) Diretoria de Arrecadação e Finanças:
1 - Superintendência de Finanças:
1.1 - Divisão Gestão Contábil;
1.2 - Divisão de Programação Financeira; e
1.3 - Divisão de Arrecadação;
2 - Superintendência de Análise de Custos;
h) Diretoria de Saúde:
1 - Divisão de Contas da Saúde;
2 - Divisão de Procedimentos de Saúde;
3 - Superintendência Hospitalar:
3.1 - Divisão de Apoio Técnico-Administrativo;
3.2 - Divisão Médica;
3.3 - Divisão de Diagnósticos e Tratamento;
3.4 - Divisão de Enfermagem;
3.5 - Divisão de Assistência Ambulatorial;
3.6 - Divisão de Unidades Críticas;
3.7 - Divisão de Farmácia;
3.8 - Divisão de Laboratório e Hemoterapia; e
3.9 - Divisão de Saúde Mental;
4 - Superintendência Odontológica:
4.1 - Divisão de Apoio Técnico-Administrativo; e
4.2 - Divisão Odontológica;

38
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5 - Superintendência de Interiorização:
5.1 - Divisão de Gestão de Unidades Descentralizadas; e
5.2 - Divisão de Políticas Descentralizadas de Seguridade;
i) Divisão de Apoio aos órgãos Colegiados.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades previstas

neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 14 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão

no Quadro de Pessoal do lpsemg:
- para a estrutura básica:

a) um cargo de Diretor;
II - para a estrutura intermediária:
a) dois cargos de Superintendente; e
b) um cargo de Chefe de Divisão.
Parágrafo único - A identificação dos cargos criados neste artigo será

estabelecida por decreto.
Art. 15 - Os Anexos 1 e II a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n°

109, de 2003, passam a vigorar com as alterações constantes nos
Anexos II e III desta lei.

Art. 16 - Ficam extintas 10 (dez) funções gratificadas de Coordenador
Regional previstas no art. 8 0 da Lei Delegada n° 109, de 2003.

Art. 17 - As funções gratificadas de Coordenador Regional previstas no
art. 80 da Lei Delegada n° 109, de 2003, passam a ser divididas de
acordo com as seguintes quantidades, níveis, e valores:

- trinta e duas funções de Coordenador Regional 1, com valor de
R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais);

II - trinta e três funções de Coordenador Regional II, com valor de
R$1.312,00 (mil e trezentos e doze reais); e

III - nove funções de Coordenador Regional III, com valor de
R$1.750,00 (mil e setecentos e cinqüenta reais).

§ 1° - O total de funções gratificadas de que, trata este artigo será
distribuído de acordo com a classificação das agências e centros
regionais, assim dispostos:

- Nível 1 - Agência - Coordenador Regional 1;
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II - Nível II - Agência grande porte e Centro Regional - Coordenador

Regional II;
III- Nível III Centro Regional de grande porte - Coordenador Regional

III.
§ 20 - Poderá exercer a função gratificada de Coordenador Regional 1, II

e III servidor ocupante de cargo efetivo de outro quadro de pessoal da
administração pública do Poder Executivo até o limite de 50% (qinqüenta
por cento) do total de funções previsto neste artigo.

§ 30 - As gratificações de que trata este artigo não constituirão base de
cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória nem se incorporarão,
para qualquer efeito, à remuneração ou ao provento do servidor.

Art. 18 - O quantitativo das funções gratificadas por unidade
administrativa do lpsemg será estabelecido por decreto.

Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se a todas as funções
gratificadas pertencentes ao lpsemg.

Art. 19 - Cabe ao Conselho Deliberativo do lpsemg fixar critérios para
criar, extinguir ou classificar centros e agências regionais nos municípios
do Estado, estabelecendo os procedimentos necessários à
descentralização das atividades administrativas e da prestação de
serviços, tendo em vista a conveniência social, a demanda de serviços e
o interesse público.

Art. 20 - Fica alterada a forma de recrutamento dos seguintes cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo III da Lei n° 11.539, de 22
de julho de 1994:

- de amplo para limitado três cargos de Diretor de Biblioteca, código
DB -UM;

II - de limitado para amplo:
a) um cargo de Chefe de Divisão, código CI-UM;
b) um cargo de Chefe de Secretaria, código HS-UM; e
c) um cargo de Chefe de Departamento, código CD-UM.
Parágrafo único - A identificação das alterações feitas neste artigo será

estabelecida por Decreto.
Art. 21 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação

-
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desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de
R$I.402.348,36 (um milhão, quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta
e oito reais e trinta e seis centavos), observado o disposto no art. 42 da
Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Ficam revogados:

- o art. 11 da Lei Delegada n° 60, de 2003;
II - o art. 60 da Lei Delegada n°63 de 2003; e
III - o art. 10 da Lei Delegada n° 109, de 2003.

Anexo 1
(a que se refere o § 2 0 do art. 70 da Lei n° .............

Secretaria de Estado de Fazenda
Quadro Específico

(art. 12 da Lei n°6.762, de 1975)
A tabela referente aos Cargos de Provimento em Comissão (Classe

de Cargos / Código / Símbolo / N° de Cargo) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 17.2.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 11 da Lei n°)

Anexo 1
(a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n° 109, de 30 de janeiro de

2003)
Anexo XXXV

(art. 20 da Lei 10.623, de 1992)
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG
* A tabela referente aos Cargos de Provimento em Comissão da

Estrutura Básica (Unidade Administrativa! Denominação do Cargo / Fator
de Ajustamento! Quantitativo) foi publicada no "Diário do Legislativo" de
17.2.2006.

Anexo III
(a que se refere oart. lida Lei n° ......................

Anexo II

L	A
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(a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n° 109, de 30 de janeiro de

2003)
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas

Gerais - lpsemg
A tabela referente aos Cargos de Provimento em Comissão da

Estrutura Intermediária (Denominação do Cargo / Símbolo / Quantitativo
Recrutamento) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 490/2006

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação da augusta

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Escola
Estadual Lar dos Meninos à Escola Estadual situada na Rua São Vicente,
n° 300, no Bairro Olhos D'Agua, no Município de Belo Horizonte.

A denominação proposta pela comunidade escolar é devida à
localização da escola dentro da Entidade Lar dos Meninos São Vicente
de Paulo, conforme justificativa da Senhora Secretária de Estado de
Educação, anexa.

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.

Exposição de Motivos
O presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de E. E. Lar

dos Meninos à Escola Estadual situada na Rua São Vicente, n° 300,
Bairro Olhos D'Agua, Município de Belo Horizonte..

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que, em reunião
realizada no dia 14/7/2005, homologou, pela unanimidade dos votos, a

rTs
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indicação do nome Lar dos Meninos, para denominação da referida
unidade de ensino, devido a localização da mesma ser dentro da
Entidade Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, que tem como filosofia a
procura do reconhecimento e a busca dos valores éticos, religiosos,
morais e sociais do adolescente, acolhendo jovens carentes de 13 a 17
anos, em situação de risco, buscando a prevenção, proteção e promoção
humana, com formação pedagógica de intervenção para mudanças de
condutas, acreditando que cada pessoa é um artífice de sua própria
formação.

PROJETO DE LEI N°2.917/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Lar dos Meninos à Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de
Belo Horizonte.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, situada na
Rua São Vicente, n° 300, no Bairro Olhos D'Agua, no Município de Belo
Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual Lar dos Meninos.

Art. 20 - 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°491/2006

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da augusta

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Escola
Estadual Maria Luiza Alves Vieira à Escola Estadual do Povoado de
Imbiruçu, localizada no Município de Mutum.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Maria Luiza Alves Vieira pelos relevantes serviços prestados à
educação, conforme breve biografia anexa.

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

_ -
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Biografia da Homenageada
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado

da Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu, de Ensino Fundamental -
a 8 série -, situada na Rua Pedro Paulo, n° 204, no Distrito de Imbíruçu,
que, em reunião realizada no dia 9/8/2005, homologou pela unanimidade
dos votos de seus membros, a indicação do nome de E. E. Maria Luiza
Alvos Vieira para denominação da referida unidade de ensino, em
homenagem a uma professora que se destacou como exemplar
alfabetizadora, dedicada, comprometida com uma educação de qualidade
e muito querida por toda a comunidade.

A homenageada nasceu no dia 9/6/69. Faleceu no dia 25/1/2003.
Por outro lado, cumpre registrar que, no Município de Mutum, não existe

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

PROJETO DE LEI N°2.918/2006
Dá a denominação •de Escola Estadual Maria Luiza Alves Vieira à

Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu, localizada no Município de
Mutum.

Art. 1° - A Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu, situada na Rua
Pedro Paulo, n° 204, no Distrito de Imbiruçu, no Município de Mutum,
passa a denominar-se Escola Estadual Maria Luiza Alves Vieira.

Art. 20 - 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° 492/2006
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre o exercício da autoridade
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metrológicade avaliação de conformidade e qualidade de produtos e
serviços; institui Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e
Qualidade Industrial de Produto (PPMQ) aos servidores do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) e dá outras
providências.

A presente proposta tem por objetivo definir a quem cabe o exercício da
autoridade metrológica, bem como suas competências.

Outro fim vislumbrado por este projeto de lei é a instituição do Prêmio
por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos
(PPMQ), definindo a quem ele será atribuído e sua forma de pagamento.

Mister se faz ressaltar que o projeto de lei em foco, em seu art. 6 0 , § 80,

reza que o pagamento do PPMQ não afasta a percepção do prêmio de
produtividade de que trata a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, e, em
seu art. 7°, fixa que ele não se incorpora à remuneração nem aos
proventos de aposentadoria ou pensão do servidor, bem como não
servirá de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a
contribuição à seguridade social.

Pelo exposto, verifica-se que a proposta em discussão representa a
concreta intenção do Governo do Estado de promover a valorização de
seus servidores, bem como de aprimorar os serviços exercidos pela
máquina pública.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeta de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°2.919/2006
Dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica de avaliação de

conformidade e qualidade de produtos e serviços; institui Prêmio por
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos
(PPMQ) aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais (lpem/MG) e dá outras providências.

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica de
avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços e a
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instituição do Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade
Industrial de Produtos (PPMQ) aos servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem/MG.

Art. 20 - Considera-se autoridade metrológica de avaliação de
conformidade e qualidade de produtos e serviços o servidor público
designado na forma desta lei para o exercício de poder de polícia
administrativa, no âmbito das competências delegadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - lnmetro ao
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem/MG, nos
termos da Lei Federal n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999,
relacionadas com a metrologia legal e a certificação compulsória de
conformidade e qualidade de produtos e serviços.

§ 1 0 - As prerrogativas inerentes ao exercício das atribuições de poder
de polícia administrativa relacionadas com a metrologia legal e a
certificação compulsória de conformidade e qualidade de produtos e
serviços são as previstas na Lei Federal n° 9.933, de 20 de dezembro de
1999.

§ 20 - Compete privativamente à autoridade metrológica e de avaliação
de conformidade e qualidade de produtos e serviços, a que se refere este
artigo:

- exercer o poder de polícia administrativa de metrologia legal e de
certificação compulsória da conformidade;

II - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente empresa,
estabelecimento, produto e serviço sujeitos ao controle metrológico e de
avaliação de conformidade;

III - coletar amostras de produtos para análisE e controle metrológico e
de qualidade industrial;

IV - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle de qualidade
industrial;

V - lavrar termos de advertência;
VI - lavrar autos de infração;
VII - expedir notificações;
VIII - multar e aplicar penalidades;

rs'-
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IX - praticar outras atividades afins e compatíveis que lhe forem
delegadas, nos termos da legislação aplicável.

§ 30 - As competências previstas nos . incisos II a VIII do § 2 0 poderão
ser aplicadas, como couber, de forma isolada ou cumulativamente.

§ 40 - As competências privativas do servidor designado como
autoridade metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de
produtos e serviços de que trata este artigo serão detalhadas e
estabelecidas em regulamento.

Art. 30 - A designação como autoridade metrológica e de avaliação de
conformidade e qualidade de produtos e serviços destina-se
exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de
Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e
Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, a que se
refere a Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005, em exercício no
IPEM/MG.

Parágrafo único - A designação de que trata o "caput" dar-se-á por ato
do Diretor-Geral do lpem/MG e será regulamentada em decreto
observadas as seguintes diretrizes:

- garantias do exercício independente e autônomo da atividade,
incluindo a inamovibilidade do servidor até à conclusão do caso em
análise;

II - requisitos para designação que contemplem obrigatoriamente:
a) processo de seleção interna para a designação;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitações com qualificação específica em curso de educação

profissional de nível médio ou graduação em nível superior de
escolaridade;

III - critérios para dispensa da designação que contemplem
obrigatoriamente:

a) condutas incompatíveis com o exercício da autoridade;
b) conflitos de interesse;
c) avaliações de desempenho insatisfatórias, na forma do regulamento;

rÃ
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IV - sistema de avaliação de desempenho individual complementar ao

disposto na Lei Complementar no 71, de 30 de julho de 2003 e sua
regulamentação.

Art. 40 - Fica instituído o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal
e Qualidade Industrial de Produtos (PPMQ).

§ 10 O PPMQ somente será atribuído aos servidores:
- em exercício no IPEM/MG;

II - que exerçam atividades relacionadas com as competências
delegadas pelo lnmetro ao Ipem/MO, nos termos da Lei Federal n° 9.933,
de 20 de dezembro de 1999.

III - que tenham alcançado pelo menos setenta por cento do valor
máximo da avaliação de desempenho individual de que trata a Lei
Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003.

§ 20 - O pagamento do PPMQ dar-se-á sempre durante a vigência de
Acordo de Resultados de que trata a Lei n° 14.694, de 30 de julho de
2003, e estará condicionado ao adimplemento das metas institucionais
nele estabelecidas, bem como à aplicação de instrumento de avaliação
permanente do desempenho dos servidores do Ipem/MG.

Art. 50 - O PPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos de
transferências federais específicas, observados os limites definidos em
convênio ou instrumento congênere, e não será devido na hipótese de
eventual indisponibilidade de tais recursos.

Art. 60 - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPMQ
observadas as diretrizes estabelecidas nesta lei, bem como nos limites
legais de remuneração do pessoal, serão estabelecidos em regulamento.

§ 10 - O PPMQ será pago uma vez a cada semestre, e o montante dos
recursos de que trata o "caput" será distribuído entre os servidores da
seguinte forma:

- sessenta por cento para os servidores designados como autoridade
metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e
serviços;

II - quarenta por cento para os demais servidores em exercício no
IPEM/MG.

rÃ-
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§ 20 - O valor do PPMQ a ser concedido a cada servidor será

proporcional:
- ao resultado obtido na Avaliação de Desempenho Individual, de que

trata a Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, ou na Avaliação
Especial de Desempenho de que trata o Decreto n° 43.764, de 16 de
março de 2004;

II - aos itens da composição remuneratória do cargo ou função ocupado
pelo servidor na forma de regulamento;

III - aos dias de efetivo exercício das atribuições do cargo ou função
pelo servidor em cada semestre.

§ 30 - Não integram a base de cálculo para fins de apuração do PPMQ
os adicionais por tempo de serviço, as parcelas decorrentes de decisões
judiciais e as vantagens pessoais de qualquer natureza.

§ 4° - Para fins do disposto no inciso II, observar-se-ão os valores de
remuneração mínima prevista no Anexo 1 da Lei Delegada n° 41, de 07 de
junho de 2000.

§ 51 - O PPMQ a ser pago ao servidor titular do direito a continuar
percebendo a remuneração de cargo de provimento em comissão, nos
termos da legislação então vigente de que trata o art. 10 da Lei n° 14.683,
de 30 de julho de 2003, será calculado com base na composição
remuneratória do cargo de provimento efetivo, do cargo de provimento
em comissão ou função exercida pelo servidor durante cada semestre.

§ 6° - O cálculo do PPMQ a ser pago ao servidor que ocupar distintos
cargos ou funções em um mesmo semestre será proporcional aos itens
da composição remuneratória de cada cargo ou função e aos dias de
efetivo exercício em cada um deles.

§ 70 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor serão
convertidos em pontuação, conforme previsto em regulamento, para fins
de aferição dos valores individuais do prêmio de que trata o "caput" deste
artigo.

§ 8° - O pagamento do PPMQ não afasta a percepção do prêmio de
produtividade de que trata a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003.

Art. 70 - 0 PPMQ não se incorpora à remuneração nem aos proventos
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de aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de base de
cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a contribuição à
seguridade social.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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° 493/2006

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do
Estado, o expediente relativo a legitimação de terras devolutas pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter:

O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter, cumprindo o
disposto na Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de 1993, vem solicitar de Vossa
Excelência que encaminhe Mensagem à Assembléia Legislativa do
Estado pedindo aprovação para a concessão de terra devoluta ao
cidadão, abaixo mencionado, após cumpridos todos os procedimentos
legais exigidos, a fim de que a Assembléia Legislativa do Estado, nos
termos do inciso XXXIV do art. 62 da Constituição Estadual, com aprove
a alienação das terras devolutas especificadas na relação anexa aos
respectivos beneficiários, através de Resolução específica e em
conseqüência o respectivo título seja expedido por esse Instituto. Em
anexo a relação dos quatro processos administrativos.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* A tabela referente ao Quadro dos Processos Urbanos Encaminhados

à ALEMG para Apreciação em 28 de Novembro de 2005 (N°1 Requerente
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/ Endereço / Município / Área (m 2)) foi publicada no "Diário do
Legislativo de 17.2.2006.

- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102, inciso
IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de
17 de junho de 1993.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N°494/2006

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2005.
Excelentíssimo Sênhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de
lei que altera o § 1 0 do artigo 80 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.

A proposta em questão prevê o reajuste do valor da gratificação de
horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de 1° Oficial de Aeronave,
Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e Comandante de Avião a
Jato, assim como extingue o abono de que trata o § 2° da Lei n° 9.266, de
18 de setembro de 1986, incorporando-o à referida gratificação.

Com essa medida, pretendemos adequar a remuneração destes
profissionais de formação especializada aos valores praticados pelo
mercado, dada a relevância de seus estratégicos serviços para o
Governo, sobretudo na área da segurança pública.

Demonstrada a importância deste projeto de lei para o aumento do
dinamismo e da efetividade de algumas ações da administração pública
do Estado de Minas Gerais, renovo a Vossa Excelência, neste ensejo,
minhas expressões de apreço e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N°2.920/2006

Altera o art. 80 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..

Art. 1° - Fica adicionado ao mínimo de horas-vôo de que trata o § l°do
art. 80 da Lei n° 9.266, de 18 de setembro de 1986, o total de horas-vôo
contido no § 20 do mesmo artigo, ambos parágrafos acrescentados pelo

-
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art. 61 da Lei n° 13.869, de 31 de maio de 2001.
Art. 20 - O Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998,

passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.
Art. 30 - Para atender às despesas decorrentes da execução 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
dezesseis reais e vinte e três centavos).

Art. 40 - Fica revogado o § 2 0 do art. 80 da Lei n°9.266, de 1986.
Art. 50 - Os efeitos desta lei retroagirão a partir de 1° de fevereiro de

2006.
Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(a que se refere o art. 1° da Lei n° .........

- A tabela referente ao Anexo XLII (a que se referem os artigos 10 e 13
da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 17.2.2006.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N°495/2006

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade
e contrariedade ao interesse público, a Proposição de lei n° 16.814, que
dispõe sobre a política estadual de incentivo à cultura do bambu e dá
outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento assim se manifestou quanto aos dispositivos a seguir
vetados:

Inciso III do art. 40:
111 - promoção e comercialização do produto;"
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Razões do Veto

Entende a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária a
Abastecimento que é indevido incluir a promoção e comercialização no rol
dos instrumentos mediante os quais o Executivo efetiva políticas
estaduais de incentivo a cultura do bambu. Com efeito, se ao Estado
incumbe legislar sobre o comércio estadual nos limites da competência
residual que lhe reserva a Constituição da República, não lhe cabe a
função de comerciante ou empresário, a não ser naqueles casos
expressamente definidos pela constituição da República. Na verdade, a
corrente dominante nos dias que correm, no âmbito da Teoria Geral do
Estado, é que a função empresarial só não constitui "res aliena" ao Poder
Público naqueles campos estratégicos que envolvem a soberania e a
segurança nacionais. Promover e comercializar o bambu não estará,
obviamente, entre tais campos.

Art. 5°:
"Art. 5° - Serão beneficiadas prioritariamente pela política instituída por

esta lei as pequenas e médias propriedades de regiões com vocação
agrícola para a cultura do bambu".

Razões do Veto
Direcionar prioridade na política em tela a pequenas e médias

propriedades com vocação para o cultivo do bambu envolve conotação
discricionária que em nada aproveita ao desenvolvimento da atividade.
De fato, se o objetivo é criar novas geratrizes de beneficio
socioeconômico - e a questão social já está devidamente contemplada no
contexto da Proposição como um todo - nada impede que organizações
maiores se beneficiem dessas políticas como forma de incrementar a
geração de empregos e a arrecadação de tributos. Cumpre notar,
ademais, que as pequenas e médias empresas - agrícolas ou não - já
usufruem de incentivos contidos em ampla legislação específica, que
dispensa citações, da mesma forma que a chamada agricultura familiar.

Incisos III e VII do art. 6°:
"III - incentivar a utilização do bambu na recomposição de matas

ciliares, na recuperação de áreas degradadas e na composição de

- _



54
sistemas agroflorestais;

VII - produzir mudas de bambu em viveiros públicos estaduais".
Razões do Veto

Está tecnicamente comprovado que os bambuzais podem contribuir
para o agravamento de problemas como a redução de maciços florestais,
• desertificação de terrenos e a extinção de nascentes. Muito a propósito,
• Lei n° 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política
estadual de desenvolvimento agrícola, inclui entre os objetivos visados a
proteção do meio ambiente, a garantia do uso racional dos recursos
naturais e o estímulo à recuperação dos ecossistemas degradados.
Assim, não se justifica - seja tecnicamente, seja no âmbito legal - o
dispositivo da Proposição, segundo o qual a cultura do bambu contribuiria
para a recomposição de matas ciliares, a recuperação de áreas
degradadas e a implantação de sistemas de reflorestamento.

Finalmente, como já dito, a comercialização de produto não se inclui
entre as responsabilidades do Poder Público, a não ser nas
circunstâncias comentadas. Os órgãos da Administração Estadual que se
incumbem da questão agropecuária, tais como a Emater e o IMA,
direcionam suas atividades para a pesquisa e o desenvolvimento, sem
aprofundar-se na questão comercial. A produção de mudas de espécimes
vegetais em viveiros públicos pode ocorrer, desde que com fins de
experimentação, ali não se justificando seu cultivo para comercialização,
tal como se depreende do dispositivo analisado. Por conseguinte, não há
como mantê-lo no texto da Proposição.

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em tela, devolvendo-a ao necessário reexame
dos membros dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 496/2006
Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70
da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucional idade e contrariedade ao interesse público, a Proposição
de Lei n° 16.872, que altera as Leis nos 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais,
14.066, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção dos
consumidores de combustíveis, 4.747, de 9 de maio de 1968, que dispõe
sobre a cobrança de taxas estaduais, 11.403, de 21 de janeiro de 1994,
que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais, e 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, e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado Fazenda assim se manifestou quanto ao
dispositivo a seguir vetado:

Art. 19:
"Art. 19 - O crédito tributário de ICMS, constituído ou não, inclusive o

inscrito em dívida ativa, oriundo da apropriação de crédito do imposto
decorrente de operações interestaduais a que se refere a Resolução n°
3.166, de 11 de julho de 2001, do Secretário de Estado de Fazenda,
poderá ter sua exigibilidade suspensa temporariamente, na forma de
moratória, desde que requerido pelo contribuinte e atendidos os seguintes
requisitos:

- apresentação de requerimento, por escrito, no prazo de noventa dias
contados da data de publicação desta lei;

II - assinatura de termo comprometendo-se a não se apropriar de
crédito de ICMS relativo às operações interestaduais, com inobservância
da legislação tributária, a partir da data de publicação desta lei;

III - reconhecimento e pagamento do crédito relativo ao ICMS devido
nas operações de que trata o "caput", realizadas a partir de 1° de janeiro
de 2005, corrigido pela taxa Selic, autuado, denunciado ou não, com a
desistência formal de sua discussão administrativa ou judicial.

§ 1° - O recolhimento do imposto a que se refere o inciso III do "caput"
deverá ser efetuado no prazo de trinta dias contados do protocolo do
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requerimento da moratória.
§ 2 0 - A moratória a que se refere o "caput" será concedida pelo prazo

de três anos.
§ 30 - Na assinatura do termo de que trata o inciso II do "caput", o

contribuinte reconhecerá expressamente que o descumprimento das
exigências estabelecidas neste artigo, para fins de concessão da
moratória, implicará sua revogação, bem como de todos os demais
benefícios.

§ 40 - Decorridos três anos de cumprimento integral da moratória e
cumpridas pelo contribuinte todas as exigências dela decorrentes, a
Administração Fazendária ou a Procuradoria da Fazenda concederá a
remissão total do crédito de que trata o "caput" deste artigo."

Razões do veto
"A Proposição de Lei n° 16.872 origina-se do Projeto de Lei n°

1.991/2004, de autoria do Poder Executivo, encaminhado à Assembléia
Legislativa por meio da Mensagem n° 313, de 2004, complementada
pelas Mensagens nas 442, de 2005, e 451, de 2005, com o objetivo de
alterar a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária administrativa do Estado de Minas Gerais.

Em sua tramitação na Casa Legislativa, o referido projeto de lei sofreu
diversas modificações, decorrentes de emendas apresentadas pelos
nobres parlamentares, dentre as quais a que restou aprovada sob a
forma do art. 19, que pretende conceder moratória por três anos,
culminando com a remissão (e anistia) total do crédito tributário relativo à
apropriação indevida de créditos do ICMS em operações interestaduais,
nas situações identificadas pela Resolução da Secretaria de Estado de
Fazenda n°3.166, de 11 de julho de 2001, e suas alterações posteriores.

Como se trata de um imposto plurifásico e de âmbito nacional, o ICMS
gera reflexos na economia das demais unidades da Federação, existindo
então o risco permanente de que, na disciplina normativa de benefícios
fiscais, uma unidade possa prejudicar outra unidade da Federação, pois o
imposto cobrado pelo vendedor gera crédito para o adquirente, influindo,
portanto, na determinação do valor devido por este último.
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As situações identificadas na Resolução SEF n° 3.166, de 2001,

referem-se a operações interestaduais destinadas a contribuintes no
Estado de Minas Gerais, em que os estabelecimentos remetentes,
localizados em outros Estados, gozam de incentivos fiscais "ilegais" que
reduzem o verdadeiro montante do imposto a pagar em favor do Estado
de origem, apesar de destacarem o imposto nas notas fiscais
interestaduais com as alíquotas "cheias", vale dizer, sem qualquer
redução, fazendo com que o Estado destinatário - no caso, Minas
Gerais - venha a suportar créditos do imposto que não correspondem ao
valor efetivamente pago na operação anterior, em manifesta violação à
regra constitucional da não-cumulatividade do ICMS.

Esses benefícios fiscais "ilegais", concedidos no âmbito da chamada
"guerra fiscal", funcionam dentro de uma lógica econômica perversa em
que o Estado destinatário é quem necessariamente suporta o ônus
financeiro da benesse concedida pelo Estado de origem, causando
vultosos prejuízos não apenas à sua arrecadação tributária, como
também para a atividade produtiva e a geração de empregos em seu
território.

Visando coibir os efeitos dessas práticas danosas à economia mineira,
a Secretaria de Estado de Fazenda fez publicar a Resolução n° 3.166, de
2001, e suas alterações, identificando (ainda que não exaustivamente) os
benefícios fiscais "ilegais" concedidos pelas demais unidades da
Federação, com o objetivo de orientar os contribuintes e os agentes
fiscais a respeito dos percentuais de crédito do imposto vinculados às
referidas operações interestaduais que o Estado de Minas Gerais
reconhece como legítimos, com supedâneo no art. 8° da Lei
Complementar Federal n°24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada pela
Constituição Federal de 1988.

Consoante já observou o eminente Mi Celso de Mello, em voto
proferido na ADI n° 1247, de que foi relator, "os princípios fundamentais
consagrados pela Constituição da República, em tema de ICMS, (a)
realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo; ((b) legitimam a
instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário destinado
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a disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributária, notadamente em
face de seu caráter não-cumulativo e (c) justificam a edição de lei
complementar nacional vocacionada a regular o modo e a forma como os
Estados-membros e o Distrito Federal, sempre após deliberação
conjunta, poderão, por ato próprio, conceder e/ou revogar isenções,
incentivos e benefícios fiscais."

No voto proferido na ADI-MC n° 2352, afirma o eminente Mm.
Sepúlveda Pertence que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem sido particularmente severa na repressão à guerra fiscal entre as
unidades federadas, instaurada mediante concessão de benefícios fiscais
com afronta da norma constitucional do art. 155, § 2 0, XII, "g", que
submete sua outorga à decisão consensual dos Estados, na forma de lei
complementar, ao lembrar o que decidido na ADIn 84-MG, 15.2.96,
Galvão, DJ 19.4.96; ADInMC 128-AL, 23.11.89, Pertence, RTJ 145/707;
ADInMC 902 3.3.94, Marco Aurélio, RTJ 15 1/444; ADInMC 1.296-PI,
14.6.95, Celso; ADInMC 1.247-PA, 17.8.95, Celso, RTJ 1681754; ADInMC
1.179-RJ, 29.2.96, Marco Aurélio, RTJ 164/881; ADInMC 2.021-SP,
25.8.99, Corrêa ADIn 1.587, 19.10.00, Gallotti, DJ 15.8.97; ADInMC
1.999, 30.6.99, Gallotti, DJ 31.3.90.

Disse mais o eminente Magistrado, naquela ocasião, que, em todas as
oportunidades em que foi chamado a se pronunciar sobre o tema,
concluiu a Corte que as normas constitucionais que impõem a disciplina
nacional do ICMS, por constituírem explícitas limitações da competência,
a elas não se pode opor, validamente, o princípio dà autonomia dos
Estados.

O art. 155, § 20 , XII, "g", da Constituição Federal, entre outras funções
que exerce, corresponde assim a um expediente técnico-constitucional
para evitar a retaliação fiscal entre os Estados, pois a rigor são
incompatíveis com o ICMS não só a concessão unilateral de isenções
desse tributo, como também a outorga de crédito presumido e de
reduções da base de cálculo ou fixação de aliquotas internas inferiores às
previstas para as operações interestaduais.

Nesse sentido, o legislador constituinte republicano, com o evidente
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propósito de impedir a "guerra tributária" entre os Estados membros,
enunciou postulados e prescreveu diretrizes gerais de caráter
subordinantes destinados a compor o estatuto constitucional do ICMS
(Celso de Meio).

Não obstante a diversidade de conceituação das isenções, não-
incidência, concessão de crédito presumido, de reduções da base de
cálculo ou da alíquota do ICMS, a Constituição Federal, ao reconhecer o
efeito comum por elas gerado, agasalha expressamente uma exigência
da submissão de todas essas categorias jurídicas afins a idêntico regime
normativo.

Com efeito, prescreve em seu art. 150, 6°, que qualquer subsídio ou
isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido em
tema de ICMS, só poderá ser concedido mediante lei específica,
dependendo de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, mediante
convênio, conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais (art. 155, §
2°, XII, "g").

A lei complementar a que se refere o art. 155, § 2°, XII, "g", da CR/88 é
a Lei Complementar Federal n° 24, de 1975, que exige a deliberação
unânime dos Estados para a concessão de qualquer modalidade de
incentivo fiscal que possa repercutir na sistemática de apuração do
imposto em outro Estado, impondo severas sanções à transgressão de
suas disposições, a ponto de, na ausência de convênio autorizativo,
considerar legítima a declaração de nulidade do ato e a ineficácia do
crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria,
entre outras sanções previstas em seu art. 8 0 .

Com fundamento em tal preceito, o Estado de destino das mercadorias
e serviços é legitimado a efetuar o estorno dos créditos indevidamente
apropriados pelos contribuintes, em razão de operações interestaduais
beneficiadas com incentivos fiscais "ilegalmente" concedidos pelos
Estados de origem.

No Estado de Minas Gerais, a Resolução SEF n° 3.166, de 2001,
cumpre a função de informar (ainda que não exaustivamente) os
funcionários fiscais incumbidos da fiscalização e advertir os contribuintes
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adquirentes sobre a existência de restrições legais ao aproveitamento
integral dos créditos fiscais unilateralmente concedidos pelas unidades da
Federação que identifica e os percentuais do valor do imposto passíveis
de serem apropriados validamente na escrituração fiscal dos adquirentes
estabelecidos no Estado.

Outros Estados destinatários desses incentivos "ilegais", como o Estado
de São Paulo, adotam procedimento semelhante ao de Minas Gerais, já
havendo, inclusive, manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito, conforme se verifica no Recurso Extraordinário n° 109.486/SP.

No caso, o STF não vislumbrou plausibilidade na tese em que se argüia
ofensa ao princípio da não-cumulatividade, sustentada pelo adquirente,
pois, para o relator do recurso, trata-se de "questão insuscetível de ser
solucionada sob a invocação do princípio em causa, que, diferentemente
do que entende a Recorrente, visa tão-somente a assegurar a
compensação, em cada operação relativa à circulação de mercadoria, do
montante do tributo que foi exigido nas operações anteriores, seja pelo
próprio Estado, seja por outro, de molde a permitir que o imposto
incidente sobre a mercadoria, ao final do ciclo produção-distribuição-
consumo, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior ao
correspondente à aliquota máxima prevista em lei, relativamente ao custo
final do bem tributado. Havendo, no caso, sido convertido em incentivo o
tributo que deveria ser recolhido pelo vendedor da matéria-prima, é fora
de dúvida que a inadmissão do crédito, no Estado de destino, não afeta a
equação acima evidenciada".

Com base nesse precedente, o eminente Mm. Carlos Velloso negou
seguimento ao RE 423.658/MG, interposto por contribuinte contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, sob o mesmo
fundamento, negara provimento à sua apelação, ao entendimento de que
o não-aproveitamento do crédito de ICMS no Estado de destino, não
afronta o princípio constitucional da não-cumulatividade.

Inconformado, o contribuinte aviou Agravo Regimental contra a decisão
do STF, que novamente decidiu favoravelmente ao Estado de Minas
Gerais, por unanimidade de votos, conforme se depreende do acórdão
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transcrito a seguir, publicado no Diário da Justiça de 16/12/2005:

Supremo Tribunal Federal
Diário da JUstiça de 16/12/2005
22/11/2005 Segunda Turma
Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 423.658-3 Minas Gerais
Relator: MIN. Carlos Velloso
Agravante(S) : -------------------------
Agravado(A/S) : Estado de Minas Gerais
Advogado(A/S) : Advocacia-Geral do Estado
Ementa: Constitucional. Tributário. ICMS. Não cumulatividade.
Art. 155, § 2 1 , 1, da Constituição Federal.

- Acórdão recorrido que se ajusta à jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que tendo sido convertido em incentivo o
tributo que deveria ser recolhido pelo vendedor de matéria-prima, a
inadmissão do crédito, no estado de destino, não afronta o princípio da
não-cumulatividade do ICMS. RE 109.486/SP, Relator Ministro limar
Galvão, "DJ" de 24.4.92.

II - Agravo não provido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do

Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do
Senhor Ministro Celso de Mello, na conformidade da ata de julgamentos e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausentes,
justificadamente, neste julgamento, a Senhora Ministra ElIen Gracie e o
Senhor Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 22 de novembro de 2005.

Carlos Velloso - Relator'
Portanto, o procedimento do Estado de Minas Gerais em exigir o

estorno dos créditos de ICMS indevidamente apropriados em operações
interestaduais, nas situações identificadas pela Resolução SEF n° 3.166,
de 2001 e suas alterações, quais sejam, aquelas alcançadas por
incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos Estados de origem e
que causam prejuízo à arrecadação e à atividade econômica mineiras,
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encontra respaldo junto ao Supremo Tribunal Federal, guardião máximo
da, Constituição Federal.

E importante ressaltar que, considerando apenas os 159 (cento e
cinqüenta e nove) Processos Tributários Administrativos que versam
exclusivamente sobre créditos tributários formalizados com base nesse
tipo de anomalia e que se encontram em aberto, o prejuízo direto do
Estado de Minas Gerais seria da ordem de R$179.876.001,24 (cento e
setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e seis mil e um reais e vinte
e quatro centavos).

Na verdade, o prejuízo do Estado de Minas Gerais poderá ser muitas
vezes maior, atingindo - segundo estimativas - cifras próximas de um
bilhão de reais, se considerarmos os créditos tributários que não são
exclusivos desse tipo de infração e ainda os não apurados ou não
formalizados, haja vista a repercussão do prazo decadencial para lançá-
los.

Ademais, não se vislumbram medidas de compensação financeira, o
que caracteriza ofensa à Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000, além de comprometer o "déficit zero".

Diante do exposto, recomendamos veto ao art. 19 da Proposição de lei
em referência, por sua manifesta contrariedade ao interesse público do
Estado de Minas Gerais."

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em tela, devolvendo-a ao necessário reexame
dos membros dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N°497/2006
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucional idade, a Proposição de lei n° 16.860, que estabelece as
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tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que
especifica, que dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -
e sobre o posicionamento dos servidores nas carreiras e dá outras
providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se
manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

§1°do art. 135:
1 - A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada à

existência de cargo vago, obedecido o limite quantitativo de que trata o
"caput" do art. 38 da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2005."

Razões do Veto
A Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, determina em seus arts.
140 e 141:

"Art. 140 - Integram o Anexo de que trata o art. 46 os servidores
estaduais investidos na função de Defensor Público na data de
publicação desta lei complementar.

Parágrafo único - A comprovação da investidura a que se refere o
"caput" deste artigo se fará mediante a apresentação de documento
oficial que comprove o exercício da função.

Art. 141 - Aplica-se o disposto no art. 140 aos cinqüenta servidores
estaduais em exercício da função de Assistente Jurídico de Penitenciária,
identificados nos termos do parágrafo único daquele artigo".

A Defensoria Pública, em atenção ao previsto no art. 140 da Lei
Complementar n° 65, de 2003, publicou a Resolução n° 3, de 14 de
fevereiro de 2003, integrando os servidores em comento ao Quadro de
Carreira da Defensoria Pública, previsto no ai. 46 da mesma lei.

Observa-se, dos requisitos impostos pela Lei Complementar em pauta,
que o servidor deveria encontrar-se no exercício da função de Defensor
Público quando da sua edição, o que importou na exclusão do âmbito de
alcance de referida lei daqueles que se afastaram do exercício da citada
função para exercer cargos em comissão.

Visando incluir tais servidores no espectro de abrangência dos arts. 140
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e 141 da Lei Complementar n° 65, de 2003, a Proposição de lei n°
16.860, preceitua que:

"Art. 135 - Aplica-se o disposto no art. 141 da Lei Complementar n° 65,
de 16 de janeiro de 2003, ao Analista de Justiça que, na data de
publicação daquela lei complementar, estava em exercício de cargo de
provimento em comissão no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa
Social.

§ 1 0 - A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada à
existência de cargo vago, obedecido o limite quantitativo de que trata o
"caput" do art. 38 da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2005.

§ 20 - Aplica-se ao servidor de que trata este artigo o disposto no art. 55
da Lei n° 15.788, de 27 de outubro de 2005, produzindo efeitos a partir da
data de publicação desta lei".

No entanto, permanecendo da maneira como foi proposto, o § 1° do art.
135 mostra-se incompatível com o texto da Constituição Federal, em
especial no que concerne à regra do concurso público, de observância
obrigatória, estampada no art. 37, II, aqui transcrito:

"Art. 37 - ..................................................
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;"

O desrespeito à norma do concurso público para ingresso em cargo
público importará na invalidação do ato e na ocorrência de outras
conseqüências previstas em lei, conforme o § 2 0 do mesmo art. 37 da
Constituição Federal determina:

"Art. 37 - ............................................
§ 20 - A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a

nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da
lei".

Dessa forma, sugerimos que seja proposto o veto parcial ao § 1 0 do art.
135, uma vez que subordina a concessão referida no art. 141 da Lei
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Complementar n° 65, de 2003, à existência de cargo vago na carreira,
ferindo, assim, os dispositivos constitucionais acima mencionados."

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em tela, devolvendo-a ao necessário reexarne
dos membros dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N°498/2006
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por contrariar o
interesse público, a Proposição de Lei n° 16.882, que estima as receitas e
fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para
o exercício de 2006.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se
manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Inciso 113- Anexo V:
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 108 A 8.700.000,00
1 301 26782 155 1 001 0001 44 90 10 1 D 8.700.000,00
órgão ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro em obras de infra-estrutura em

municípios
órgão(s) ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Subprojeto(s) ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Fornecimento de material betuminoso
Valor: R$8.700.000,00"

Razões do Veto
"O inciso 113 destina recursos para obras de infra-estrutura em
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municípios e anula recursos originalmente destinados ao fornecimento
de material betuminoso em municípios. A anulação desses recursos
inviabiliza a melhoria das condições das estradas vicinais, com impacto
negativo no escoamento da produção e na movimentação de pessoas."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da proposição em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Assembléia
Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N°499/2006
Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade
e contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei n° 16.870, que
institui a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel
e de óleos vegetais.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou sobre
os dispositivos a seguir vetados:

Inciso VIII e parágrafo único do art. 40:
"VIII - adotar política tributária específica para os segmentos de

produção agrícola, extração de óleos vegetais e processamento industrial
destinados à produção de biodiesel;

Parágrafo único - Para atender ao disposto no inciso VIII deste artigo, o
Estado fica autorizado a reduzir em até 100% (cem por cento) a alíquota
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, para o produtor ou importador
de biodiesel com sede no Estado que, nos termos do art. 2 0 do Decreto
Federal n° 5.297, de 6 de dezembro de 2004, obtiver o selo "combustível
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social", expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário."

Razões do Veto
"A proposição de lei em tela autoriza o Estado reduzir em até 100% a

alíquota do biodiesel; todavia cumpre-nos destacar que já foram
discutidas propostas de isenção do biodiesel na Comissão Técnica
Permanente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, órgão do Conselho Nacional de
Política Fazendária - Cotepe/Confaz, e a posição do Estado de Minas
Gerais sempre foi pela tributação normal; contudo, o Convênio ICMS
105/03 autorizou os Estados de Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima,
Sergipe e Tocantins a concederem isenção do ICMS nas operações
internas com produtos vegetais destinados à produção do biodiesel.

Informações obtidas na Diretoria de Informações Fiscais da
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais - Dinf/Saif
demonstram que no ano de 2005, a produção de biodiesel não foi muito
significativa, porém com a redução da carga tributária na forma do
benefício pretendido pela proposição de lei a perda anual com a
arrecadação de ICMS seria da ordem de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), considerando-se apenas a produção do referido ano. E importante
salientar que uma vez concedido o benefício para o biodiesel, este
repercutirá diretamente na arrecadação do diesel, tendo em vista que ele
faz parte de sua composição.

E adequado destacar que a proposição de lei deve ser analisada à luz
da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A referida lei estabelece em seu art. 14 que a concessão de benefício
de natureza tributária que tenha como resultado a diminuição da receita
pública, deverá estar acompanhada de estimativa deste impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois exercícios seguintes.

A renúncia deverá ser considerada na Lei Orçamentária Anual,
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demonstrando que não afetará as metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, e estar acompanhada de medidas de compensação pelo
aumento da receita.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus Nobres Pares da Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 500/2006
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

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

O imóvel de que trata o projeto, situado na Rua Comendador Miguel
Pedreiro, em Araguari, com 600,00m 2 de área, faz parte de uma área
maior com 3.000,00m 2, doado ao Estado no ano de 1967, para a
construção da Escola Estadual Antônio Nunes de Carvalho, objetivo que
consumou, estando aquela unidade em pleno funcionamento.

O desmembramento do terreno, já examinado e liberado pela Direção
da Escola e aprovado pela Superintendência Regional de Ensino de
Uberlândia, vai permitir a abertura de uma via pública pela Administração
Municipal, melhoramento benéfico àquele estabelecimento de ensino e à
comunidade local. Demais disso, a área a ser desmembrada não
prejudica as atividades da escola, conforme esclarecimentos prestados
pela Secretaria de Estado de Educação.

Pelas razões expostas, solicito dessa augusta Casa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N°2.921/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari o imóvel
que especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Araguari terreno constituído pela área de 600,00m 2, integrante de uma
área total de 3.000,00m2, onde se encontra instalada a Escola Estadual
Antônio Nunes de Carvalho, registrado sob o n° 21.752, livro 3-M, fls. 296,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado à abertura
de via pública.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N°501/2006

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2005.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente a Proposição de Lei
Complementar n° 92, que altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de
janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Ouvida a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou quanto ao
dispositivo a seguir vetado:

Art. 20:
"Art. 20 - A instalação das Auditorias da Justiça Militar Estadual, na

forma estabelecida no ar[. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com
a redação dada por esta Lei Complementar, será determinada pela Corte
Superior do Tribunal de Justiça por meio de resolução, nos termos do §
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40 do art. 90 daquela Lei.".

Razões do Veto
"O art. 20 da Proposição de Lei Complementar n° 92 diz respeito ao art.

196 da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, cuja redação
foi modificada na Assembléia Legislativa, com a exclusão de referência
às duas Auditorias Militares previstas no projeto do Tribunal de Justiça,
que seriam instaladas no interior do Estado. Em decorrência disso, a
norma prevista no art. 20 da Proposição de Lei Complementar n° 92
tornou-se sem sentido.".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da Proposição em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Assembléia
Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO N° 16/2006
Do Sr. Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, encaminhando cópias dos documentos que menciona, em
cumprimento da Lei n° 15.460, de 2005. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFICIO N° 17/2006
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2006.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts.

65, § 20 , inciso II; 66, inciso IV, alínea "a", e 98 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, o projeto de lei anexo, aprovado na sessão da Corte
Superior realizada em 13 de fevereiro de 2006, que concede abono à
magistratura estadual.

A providência constante da proposta em apreço, que substitui a
anterior, encaminhada a essa augusta Assembléia Legislativa por meio
do Ofício n° 15/2005, de 19 de dezembro de 2005 e que deu origem ao
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Projeto de Lei n° 2.910/2005, resulta da necessidade de que sejam
observados os limites orçamentários definidos para o exercício de 2006,
de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade, renovo a expressão de meu alto e distinto apreço.
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI N°2.922/2006
Concede abono à magistratura estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica concedido aos membros do Poder Judiciário abono nos

valores previstos no Anexo desta lei, a partir de 1° de janeiro de 2006.
Parágrafo único - O abono previsto neste artigo não será computado

nem acumulado para fim de concessão de qualquer outra vantagem.
Art. 20 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta

das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário, ficando o
Poder Executivo autorizado a proceder às suplementações que se
fizerem necessárias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.. A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da Lei n° /2006)

foi publicada "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO N° 39/2006

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas,
encaminhando o "Relatório de Atividades" referente ao quarto trimestre
de 2005. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:	 -

PROJETO DE RESOLUÇAO N° 2.923/2006
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 o - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 10 da Resolução

n o , de de de 2005) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17.2.2006.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2006.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 5.951/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Aldir da Silva Ramospor sua
eleição como Presidente da Câmara Municipal de Arinos, extensivo aos
demais membros da Mesa.	 -

N° 5.952/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Juca da Coagril por sua
eleição como Presidente da Câmara Municipal de Unaí, extensivo aos
demais membros da Mesa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 5.953/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação de Ensino Superior
do Vale do Sapucaí pela posse de seu novo Conselho Diretor.

N° 5.954/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a Fundação de Ensino D. José
d'Angelo Neto pela inauguração da Faculdade Católica de Pouso Alegre.
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 5.955/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. Jorge Luiz Soares
Ribeiro por sua investidura no Comando do 14 0 Grupo de Artilharia de
Campanha - Grupo Fernão Dias.

N° 5.956/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. Guido Amin Naves
pela dedicação e excelência do trabalho desenvolvido no Comando do
140 Grupo de Artilharia de Campanha - Grupo Fernão Dias. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

N° 5.957/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Donizete de
Carvalho, Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas, por sua eleição e
posse corno Presidente da Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo -
Amam . (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 5.958/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa - de Sete Lagoas pelo recebimento do Prêmio
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil - 0DM Brasil. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 5.959/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Médica de Minas
Gerais pelo 60° aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 5.960/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Médica de Minas
Gerais pelo 60° aniversário de sua fundação. (- Semelhante proposiçãc
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Ronaldo. Anexe-se
ao Requerimento n° 5.95912006 nos termos do § 2 0 do art. 173 dc
Regimento Interno.)

N° 5.961/2006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João Petruceli
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Filho, Vice-Prefeito do Município de Santa Maria do Suaçui. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 5.962/2006, do Deputado Jayrq Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edmilson Soares, Presidente
da Associação Comercial de Governador Valadares, pela eleição da
diretoria para o biênio 2006/2008. (- A Comissão de Turismo.)

N° 5.963/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita •seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Governador
Valadares pelo transcurso do 68 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 5.964/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edmilson Soares por sua
posse no cargo de Presidente da Associação Comercial de Governador
Valadares. (- A Comissão de Turismo.)

N° 5.965/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Marlene Oliveira Nery por
sua posse no Conselho Superior da Defensoria Pública para o biênio
2005-2007. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 5.966/2006, da Comissão de Transporte, solicitando sejam
encaminhadas ao Diretor-Geral do DNIT, aos Deputados Federais, aos
Senadores e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas cópias da
Carta de Alfenas, em que se solicita a recuperação das estradas do Sul
de Minas.

N° 5.967/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes ao Diretor-Geral do DNIT, aos
Deputados Federais e aos Senadores com vistas a que sejam realizadas
obras de recuperação das estradas do Sul de Minas.

N° 5.968/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam incluídas no Pró-
Acesso as rodovias dos Municípios que menciona.

Do Deputado Célio Moreira, solicitando seja realizado o lançamento
oficial da Campanha da Fraternidade de 2006 com o tema "Fraternidade
e Pessoas com Deficiência". (- A Mesa da Assembléia.)
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Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja priorizada, na
agenda de eventos da Casa para 2006, a realização do Fórum das
Aguas. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Paulo Piau e Adatclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Transporte, dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Sávio Souza Cruz e
Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Maria Olívia.

Questão de Ordem
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar,

primeiramente desejo as boas-vindas a todos os colegas Deputados.
Estamos ansiosos por um ano bastante profícuo para a população
mineira e para esta Casa.

Agradeço a questão de ordem que pedi para alertar esta Casa e as
autoridades sanitárias do Estado sobre fatos que vêm ocorrendo devido à
falta de prevenção na saúde pública. Em algumas cidades,
principalmente do Triângulo Mineiro - e destaco a minha cidade,
Uberaba -, vivemos uma verdadeira epidemia de dengue.

Tive a honra de ser Secretário Municipal de Saúde de Uberaba no ano
de 1992, quando houve os primeiros indícios de dengue. Rapidamente,
tentaram-se vários projetos para conter o avanço da doença. Em 2002,
na nossa cidade, constavam 200 casos, e, no ano seguinte, esse número
passou para 70.

Hoje, entretanto, os jornais de Uberaba noticiam que, no ano passado,
houve 1.688 casos confirmados. E, nesses primeiros 40 dias do ano,
1.100 casos já foram detectados.

Esses índices em uma cidade de 300 mil habitantes preocupam-nos
muito, Sr. Presidente. Como sabemos, a dengue hemorrágica atinge
principalmente as pessoas que já tiveram dengue uma vez, ou seja, a
reinfecção pode levar as pessoas a terem esse aspecto da doença.

No Rio de Janeiro, até o dia 30 de janeiro, haviam sido confirmados 286
casos, e já houve uma morte por dengue hemorrágica, o que alarmou e
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alertou todo o Estado.

Por isso é preocupante o fato de uma cidade de apenas 300 mil
habitantes ter 1.100 casos em apenas 40 dias. Esse deve ser um sinal de
alerta. A situação deve ser corrigida imediatamente.

Sabemos, Sr. Presidente, que as larvas e os mosquitos adultos que
causam a dengue em várias cidades são frutos oriundos dos ovos que
foram botados no ano passado, exatamente por não se ter dado
continuidade ao trabalho. Saúde pública não pode sofrer interrupção.
Hoje esses ovos estão eclodindo em larvas, e estas se tornando
mosquitos adultos. A Prefeitura, agora, toma providências para que se
faça um trabalho, uma guerrilha, um mutirão. Fico satisfeito por essas
atitudes que estão sendo tomadas. Não deveriam ter interrompido o
trabalho feito, e, sim, dado continuidade ao já iniciado.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que até hoje o Ministério da Saúde
não iniciou a campanha de prevenção da Aids para o carnaval, prevenção
que deveria estar sendo feita ao longo de todo o tempo. Sou contra que
se faça prevenção apenas nos momentos críticos. Da mesma forma que
não está havendo prevenção contra a dengue, não está havendo
prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero, o que
pode resultar em catástrofe e epidemia, como está acontecendo na
cidade de Uberaba. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, servidores da Casa, telespectadores
de Minas Gerais que nos acompanham pela TV Assembléia, na retomada
dos trabalhos da plenária ordinária da Assembléia Legislativa,
inicialmente, em nome do Bloco PT-PCd0B, gostaria de cumprimentar
todos os colegas, Deputados e Deputadas, desejando a todos um ano de
2006 de muito trabalho. Assim como fizemos em 2005, de maneira
harmoniosa e efetiva, sem necessidade de qualquer tipo de convocação
extraordinária em recesso parlamentar, defendendo os cofres públicos.
Também, do ponto de vista do Bloco PT-PCdoB, anuncio o que seria para
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nós uma agenda legislativa prioritária para o primeiro semestre.
Membros da imprensa nos perguntam se neste ano teremos uma
paralisia nos trabalhos do Poder Legislativo em razão das eleições. Digo,
com convicção e com a certeza de que esta é uma opinião compartilhada
pelo conjunto dos Deputados e Deputadas desta Casa, que não podemos
e não devemos ter este posicionamento de pouca eficiência legislativa
por se tratar de ano eleitoral. Pelo contrário, neste início de semestre,
temos que construir uma forte agenda de trabalho. Assuntos, matérias e
prioridades do interesse de Minas Gerais é que não faltam. Algumas
pendências ficaram do ano de 2005 por ausência de acordo político ou
por se tratarem de matérias que exigiam debate mais aprofundado e que
são importantes para serem retomadas.

Aproveito a oportunidade para cobrar do Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que o governo estadual encaminhe as tabelas
salariais que faltam. Temos tabelas salariais para votar, da Advocacia-
Geral e da área fazendária, concluindo o importante trabalho realizado
pela Assembléia para valorizar os servidores estaduais.

Temos o debate fundamental e importante para a valorização da
Defensoria Pública em Minas, O Defensor Público no Estado, que atende
o cidadão mais pobre, precisa de uma remuneração justa, digna. No final
do ano, acordamos que esse debate seria retomado. Há matérias
polêmicas, relativas à fixação de subsídios do Ministério Público e do
Tribunal de Justiça, com a perspectiva do encaminhamento do projeto de
divisão judiciária.

Ainda no primeiro semestre, temos a obrigação de votar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO -, que orienta a peça orçamentária para o
ano de 2007, quem sabe sob a égide de um novo governo estadual. E
responsabilidade da atual legislatura apontar a LDO para 2007.

Além disso, há inúmeros projetos de Deputados e Deputadas a serem
apreciados. A Assembléia não pode se render à agenda do Poder
Executivo. Deputados e Deputadas de todos os partidos têm importantes
projetos de lei, muitos conclusos, que ainda não chegaram à discussão
em Plenário. Em nome do Bloco PT-PCdoB, cobramos maior
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incorporação de projetos de Deputados e Deputadas. Eu, por exemplo,
tenho um projeto aprovado em 1° turno - espero que também o seja em
20 turno -, que estabelece o serviço social na rede pública estadual de
educação, para incorporar as políticas públicas de proteção social com as
de educação e de transferência de renda.

Além das matérias legislativas, temos propostas para as comissões. Há
proposições para discutirmos de maneira descentralizada sobre
mecanismos de participação popular nas Câmaras Municipais. Eu, a
Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Miguel Martini apresentamos
requerimento na Comissão de Participação Popular, que foi aprovado, e
há o compromisso assumido pelo Presidente da Assembléia de fazermos
debates descentralizados, para que as Câmaras Municipais, inclusive a
de Belo Horizonte, instituam comissões de participação popular,
parlamento jovem e outros mecanismos de participação da sociedade.

Em várias comissões de participação popular - a Deputada Elisa Costa,
por exemplb, na Comissão do Trabalho ;' aprovamos o prosseguimento
do debate descentralizado do Sistema Único da Assistência Social em
Minas Gerais. Temos que fazer esse debate no primeiro semestre. No
ano passado, aprovamos, com participação ativa da Bancada do Bloco
PT-PCdoB, a lei que organiza o sistema de segurança alimentar e
nutricional sustentável. Agora, temos o desafio de implantá-lo em Minas e
em outros Estados brasileiros. Temos também o desafio de acompanhar
a execução orçamentária dos chamados projetos estruturadores. Em
curtíssimo prazo, é preciso analisar vetos.

Dessa forma, chamo a atenção dos Deputados e Deputadas para dois
vetos. Um deles se refere ao projeto do Deputado Gustavo Valadares.
Fico à vontade, pois se trata de um companheiro, um amigo do PFL.

Trata-se de um projeto interessante, que beneficia e estimula o
biodiesel em Minas Gerais com a isenção do ICMS para a
comercialização e produção do biodiesel com o selo Combustível Social,
ou seja, o biodiesel originário da agricultura familiar.

O Presidente Lula - diga-se de passagem - está recebendo uma
avaliação crescente, que muito nos orgulha e que é resultado do
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importante trabalho realizado pelo seu governo. Ele tem visitado
freqüentemente Minas Gerais. Hoje o Norte de Minas agradece ao
Presidente Lula a apresentação dos programas sociais, as cozinhas
comunitárias, o Programa do Leite, o Bolsa-Família, o ProUni e tantas
outras iniciativas em curso no nosso Estado. Aliás, o Norte de Minas
acolherá a usina de biodiesel, que terá unidades descentralizadas no
Jequitinhonha e em outras cidades, como Araçuaí, Pirapora e Januária.

Não basta apenas o governo federal fazer a sua parte, pois o biodiesel
é um combustível limpo, uma energia limpa do presente e do futuro que
auxilia o agricultor familiar, principalmente do semi-árido, onde há boa
resistência das várias oleaginosas destinadas à produção do biodiesel.

O Bloco PT-PCdoB votará favoravelmente à derrubada do veto ao
projeto do Deputado Gustavo Valadares, do PFL, porque se trata de um
projeto que reforça a linha de trabalho social e de respeito ambiental, que
o Presidente Lula vem realizando em Minas Gerais e no País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, neste semestre,
temos a obrigação de manter o funcionamento regular e sistemático dos
trabalhos, como fizemos em 2005. E mais: votar também nesta Casa a
matéria votada no Congresso Nacional referente ao recesso parlamentar.

Logicamente, temos de ter cuidado, pois muitas vezes as pessoas
confundem ausência de reuniões ordinárias com férias. Como diz meu
amigo e companheiro Virgílio Guimarães, Deputado que confunde
recesso parlamentar com férias é ex-Deputado. No período de ausência
de reuniões ordinárias, os Deputados realizam trabalho nas bases, no
interior, fazem visitas e estudos, o que não justifica, formalmente, um
período tão longo de recesso. Aliás, o funcionamento das reuniões
ordinárias às terças, quartas e quintas-feiras permite aos Deputados e às
Deputadas fazerem o trabalho de base.

Acredito que o correto seria aplicar o mesmo critério do trabalhador
celetista ou da iniciativa privada aos Deputados: 25 dias úteis ou 30 dias
corridos alternados ao longo de meses, principalmente em janeiro e um
pouco em julho. Esse deveria ser o critério, ou seja, aproximar a
Assembléia Legislativa das regras vigentes para o trabalhador brasileiro.
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Logicamente esta é uma Casa de consenso. Esse é um assunto que o

Presidente da Assembléia, muito empenhado nessa adequação,
conduzirá bem. Tem de haver consenso por parte do Colégio de Líderes,
e todos trataremos o assunto com muita maturidade e agilidade. •A
Assembléia mineira, que tem dado exemplo de participação popular, com
muito rigor no seu trabalho legislativo, poderá rapidamente fazer essa
adequação.

Em 2005, esta Assembléia, felizmente, fez sua obrigação e não
precisou ser convocada extraordinariamente no período de recesso
parlamentar, deixando de onerar os cofres públicos. Portanto, é hora de a
Assembléia eliminar a possibilidade de convocações no recesso
parlamentar, assim como fez o Congresso Nacional.

O Bloco PT-PCdoB coloca também de maneira clara que não abrirá
mão, a despeito desse necessário trabalho legislativo, do nosso trabalho
de defesa política do governo Lula e de identificar e apontar omissões do
governo estadual, principalmente no campo social.

Quando olhamos para o Brasil, para os milhões e bilhões de
investimentos do governo federal na área social, também sentimos a
lacuna de uma contrapartida maior do governo estadual nas políticas
públicas sociais. Infelizmente, não houve em Minas o choque social,
aquela inversão de prioridades, aquele investimento social nas regiões
que mais precisam, a complementação do trabalho social que também o
Presidente Lula, auxiliado pelo competente Ministro Patrus, tem feito, e
que nosso amigo e companheiro Fernando Pimentel faz em Belo
Horizonte, como Prefeito de nossa Capital, levando-o a ser reconhecido
internacionalmente como o melhor Prefeito da América Latina.

Portanto, queremos que, em Minas, o Governador faça o que o Prefeito
Pimentel faz em Belo Horizonte, o que o Ministro Patrus tem feito em todo
o Brasil e também em Minas, porque só o Ministério do Desenvolvimento
Social transfere R$1.700.000.000,00 para Minas Gerais, e o que o
Presidente Lula tem feito também em nosso país, reconhecidamente hoje
um governo aprovado pela maioria da população. Os desafios são
muitos, mas tenho certeza de que a Assembléia, como fez em 2005, fará
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mais uma vez o seu papel com muito diálogo, harmonia e entendimento
entre os partidos que compõem esta Casa. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todas e a todos. Ontem tive a

felicidade de receber um exemplar do jornal "Tribuna da Imprensa" em
que havia uma matéria que achei muito interessante, com o Presidente
do Superior Tribunal de Justiça - STJ -, Ministro Edson Vidigal, que disse
que a Justiça em nosso pais, infelizmente, é só para pobre. Acho que o
Presidente do STJ tem razão.

A matéria diz: "O Presidente do STJ, Ministro Edson Vidigal, disse
sexta-feira, em entrevista a uma emissora de rádio de Manaus e repetida
ontem, que a Justiça brasileira é apenas para pobres, prostitutas e 'gays'.
Questionado pelo entrevistador do porquê de a Justiça no Brasil 'só existir
para pobres', Vidigal foi taxativo: 'Concordo plenamente: é a justiça do
PPV, para pobre, puta e veado. São as pessoas mais discriminadas na
sociedade, as minorias, isso acontece porque essas pessoas não têm
defensores. Os ricos, os mais endinheirados, que têm advogados, não
vão para a cadeia".

Pura verdade. Vemos a Defensoria Pública - conversei, aliás, com
alguns Defensores hoje - à míngua, em péssimas condições de trabalho,
faltando material, xerox, impressora, computadores, questões básicas. O
Defensor Público é o advogado do povo.

Em outra matéria confirmamos isso. Foi publicada no "Estado de Minas"
a absolvição do segurança: "Condenado injustamente a 23 anos de
prisão, Wagno Lúcio deixou ontem a Penitenciária Nélson Hungria, por
decisão unânime do Tribunal de Justiça". Esse trabalhador ficou oito anos
na cadeia, perdeu sua família, não viu seus filhos crescerem, por uma
decisão equivocada do Poder Judiciário.

Queria parabenizar o ex-Ministro Nilmário Miranda, que teve papel
decisivo no processo, acreditando na inocência do Sr. Wagno Lúcio e
junto com seus advogados, conseguiu provar a verdade: tudo foi armado
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por um desafeto do inocente, o verdadeiro responsável pelo crime de
homicídio.

Pergunto: o que ocorrerá com o Juiz que condenou esse cidadão?
Durante os oito anos em que esse cidadão ficou atrás das grades, o Juiz
dormiu tranqüilo? O que ocorrerá com o Promotor de Justiça que o
acusou? E com o Delegado que fez o inquérito policial?

Apresentaremos requerimento nesta Casa solicitando uma audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos. Apresentaremos também uma
representação na Corregedoria do Poder Judiciário contra o Juiz, o
Promotor e o Delegado responsáveis por cometer essa injustiça,
deixando um pai de família na cadeia por oito anos.

Se não fosse o Nilmário Miranda, que acreditou em sua inocência e
"correu atrás", esse cidadão teria ficado 23 anos preso. Agora, o
Presidente do STJ, Edson Vidigal, reconhece que a Justiça é para os
pobres. Queríamos lamentar e cobrar do governo do Estado maior
estrutura para a Defensoria Pública e, nesta Casa, aprovar regras claras,
para que não corram em segredo de justiça as denúncias na
Corregedoria em relação ao Poder Judiciário. Corre em segredo de
justiça quando se trata de parlamentar? Não, mas, em relação ao
Judiciário, não sabemos do resultado da investigação da Corregedoria.
Isso é um absurdo. Cabe a nós, parlamentares, fazer modificações
profundas no que se refere a alguns aspectos do Poder Judiciário. No
entanto, temos de louvar, principalmente, a "moçada nova" que chegou
ao Ministério Público, Promotores e Juízes, muito competentes. Temos
de "tirar o chapéu" para eles.

Muitas vezes, infelizmente, o poder público municipal fica atrelado à
Polícia Militar e ao Poder Judiciário, principalmente no interior. Quem
paga o aluguel, a estrutura, os funcionários da Justiça Eleitoral é o poder
público municipal. A Justiça Eleitoral possui pouquíssimos funcionários no
Estado. Quem banca tudo isso - aluguel, funcionários, combustível,
veículo, energia elétrica - é o poder público municipal. Quem paga a
manutenção das viaturas é a Prefeitura. Então, às vezes, a Polícia Militar
fica atrelada diretamente ao poder público municipal - sendo de
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responsabilidade do Estado -, não tem autonomia e independência e faz
as vontades do Prefeito. Isso tem de acabar em nosso país. Temos de ter
coragem de colocar o dedo na ferida e tocar nesses pontos. Esse é o
nosso papel. Não podemos furtar-nos à nossa responsabilidade.

Outro ponto que gostaria de tratar é que a população da Região
Metrópolitana, especificamente a de Belo Horizonte, foi surpreendida no
apagar das luzes do dia 31/12/2005, com o aumento do preço da
passagem dos ônibus. Como o aumento não foi divulgado
antecipadamente, muitas pessoas não ficaram sabendo e não tiveram
dinheiro para pagar suas passagens. Na minha avaliação, esse aumento
foi muito maldoso. Queria também manifestar a nossa indignação em
relação ao DER, que aumentou em 12% o valor da passagem do
transporte intermunicipal, ou seja, adotou um índice bem acima do
inflacionário, da mesma forma que a Prefeitura. Não se justifica uma tarifa
tão cara como essa em Belo Horizonte. Aliás, está sendo divulgado que,
no segundo trecho, o cidadão pagará meia tarifa. Ocorre que, como pode
ser comprovado pelos jornais, há um bilhete único em todas as cidades
do País, como em Uberlândia, em Goiânia e no Rio de Janeiro. Em
Belém, a passagem custa R$1,30 e é bilhete único: o cidadão roda até
60km. E, em Belo Horizonte, no segundo trecho, terá de pagar meia
tarifa, ou seja, uma tarifa e meia. Queremos lançar uma campanha a
favor do bilhete único em Belo Horizonte. Para isso, é muito importante o
engajamento dos estudantes, dos trabalhadores e da sociedade mineira,
especialmente a de Belo Horizonte.

Trata-se de pagar uma única tarifa, e não uma tarifa e meia. Nesse
caso, em Belo Horizonte, seria o bilhete único: Além disso, é preciso
garantir ao estudante o direito ao meio passe. Tenho aqui o jornal "O
Fluminense" de ontem, segundo o qual, no Rio de Janeiro, já foram
distribuídos cartões de passe livre para mais de 200 mil estudantes.
Tenho aqui também um jornal de Brasília em que se lê: "Roriz dá passe
livre a estudantes carentes". Então, em Brasília, houve mais uma luta e
uma conquista dos estudantes.

Enquanto isso, em Belo Horizonte, os estudantes nem sequer têm
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direito à meia passagem, ao meio passe. Isso é um absurdo. Solidarizo-
me com o Deputado Biel Rocha, com quem conversava há pouco sobre a
situação dos estudantes de Juiz de Fora. A tarifa aumentou, mas os
estudantes, de forma democrática, estão saindo às ruas, pressionando,
lutando pelos seus direitos. Não concordamos com o vandalismo,
entendemos que o movimento tem de ser organizado, tem de partir de
uma ação consciente das pessoas; no entanto, esse movimento é mais
do que justo. Hoje um grande número de estudantes deixa a escola
porque não tem dinheiro para pagar o transporte escolar. Eles precisam
caminhar muitos quilômetros para chegar à escola mais próxima.

Já assisti várias vezes a notícias veiculadas por todas as emissoras de
TV. Na semana retrasada, no Programa Globo Minas, pudemos assistir a
crianças caminhando 5km ou 6km para chegar à escola. Muitas têm de
parar de estudar, a exemplo dos alunos do ensino noturno, que se
deparam com grandes dificuldades, principalmente em razão do
crescimento das cidades. Há muitos anos, sucessivos governos do
Estado não constroem escolas. Por isso, muitas vezes, só há vagas no
centro da cidade. Ou seja, não há escolas perto da casa do estudante, e
ele não tem como se deslocar de sua casa até a escola mais próxima, por
causa da distância. Nesse caso, os estudantes ficam sem estudar. Esse
problema envolve não só o Ensino Médio, mas também o Ensino
Fundamental.

No jornal, vemos a publicação oficial do governo do Estado: "Nenhuma
criança fora da escola. Vaga garantida." Ora, onde se tem vaga
garantida? Só em Uberlândia, podemos ver centenas de listas de
crianças, jovens e adultos que estão na fila de espera porque não
encontram vagas nas escolas. E estamos diante dessa propaganda
mentirosa do governo do Estado, que afirma não haver nenhuma criança
fora da escola por falta de vaga. No entanto, posso trazer as provas, as
listas, os nomes e os endereços dos estudantes. E nesse caso, o Sr.
Governador terá de "se virar" para encaixar esses estudantes nas
escolas. Não podemos aceitar demagogia.

Pode-se até dizer que quer resolver o problema, mas não pode alegar
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que ele não exista. Aliás, esse é um problema sério, pois o ano letivo já
se iniciou, e não há vagas para as crianças. Os recursos repassados pelo
governo do Estado para a merenda escolar não chegaram a muitas
escolas. As crianças estão sem merenda escolar! No início do nosso
mandato, denunciamos que, em 70% das cidades de todas as regiões do
Estado, as crianças estavam sem merenda escolar.

Falarei de outra questão que também se refere ao transporte e é
fundamental para garantir a permanência dos jovens na escola. Para
continuarmos lutando por melhores condições de ensino, apresentamos
um projeto de suma importância, que regulamenta os procedimentos para
o reajuste da base tarifária para o transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros no Estado, para que as pessoas não sejam
surpreendidas pela Prefeitura, como aconteceu em Belo Horizonte, e pelo
governo do Estado, como aconteceu no DER.

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. P -
Fica o Poder Executivo, por meio do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER -, obrigado a dar publicidade
e transparência ao processo de alteração da base tarifária para o
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado.
Parágrafo único - O disposto no 'caput' deste artigo será cumprido
mediante a publicização das planilhas de cálculo para reajuste propostas
pelas empresas prestadoras de transporte coletivo intermunicipal e a
convocação e a realização de audiência pública para discutir as
propostas de reajuste."

A questão deve ser discutida de forma democrática em audiência
pública, como já é feito em vários órgãos em nosso pais. Na audiência
pública, a população deve discutir e debater, e o DER ficará responsável
por convocar o encontro a fim de discutir as propostas de alteração da
base tarifária para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros mediante edital e cartazes.

O edital de convocação da audiência pública deve ser publicado em
pelo menos dois veículos de comunicação de grande circulação do
Estado, abrangendo cada região atendida pela linha cuja tarifa pretende
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reajustar.

Os ônibus e locais de vendas de passagens deverão informar, por meio
de cartazes afixados nos veículos, a data, o horário e o local da audiência
pública e a proposta percentual do reajuste solicitado pelas empresas
prestadoras dos serviços.

O valor das tarifas reajustadas entrará em vigor em 10 dias úteis, após
• publicação do decreto em órgão oficial. Nesse período de 10 dias, entre
• publicação e a portaria regulamentando a entrada em vigor da nova
base tarifária, deverão ser afixados, em ônibus e em locais de venda de
passagens, cartazes informando os novos valores.

Essa é uma forma democrática, uma vez que a população tem o direito
de saber o novo valor da passagem. Isso evitaria o que tivemos no final
do ano passado aqui, em Belo Horizonte. Estou falando do transporte
intermunicipal, mas deixo essa sugestão para os Vereadores da Câmara
Municipal de Belo Horizonte para que apresentem projeto semelhante.
Nossa população foi apanhada de surpresa com o aumento nas
passagens do transporte em Belo Horizonte - bem acima da inflação do
período -, e não houve manifestações nem mobilização dos estudantes
nem dos professores, porque estavam em férias.

Então, não houve nenhum comunicado público nem audiência, e, na
minha avaliação, o aumento foi dado de forma autoritária, não
democrática. Tenho a certeza de que o Prefeito não concorda com esses
atos. Deixo aqui a minha solidariedade. O reajuste houve, mas não
podemos, de maneira nenhuma, ser coniventes com aumentos abusivos,
bem acima dos índices inflacionários.

Citamos o exemplo de Uberlândia, em que recentemente houve um
aumento, e o valor da passagem foi para R$1,90, um dos maiores do
Estado. Solicito aos nobres colegas da Casa a aprovação desse projeto
tão importante, o qual trata de procedimentos para o reajuste da tarifa do
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
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Deputados, cumprimento a todos pelo início do ano legislativo. Voltamos
• esta tribuna, neste início de sessão legislativa, para abordar novamente
• questão do lpsemg.

Desde o ano passado, retomando o trabalho da legislatura anterior,
temos acompanhado e fiscalizado, consoante nossas atribuições
institucionais, os destinos dessa autarquia, que é, indubitavelmente, um
dos maiores patrimônios mineiros, mormente do servidor públicQ estadual
do Estado de Minas Gerais.

Atuamos, na condição de membro efetivo, na Comissão Especial que
se dedicou a analisar a atual situação do Instituto. A partir do trabalho
então realizado, temos conseguido, aos poucos, tendo em vista a
carência de informações, empreender um diagnóstico adequado da real
situação do lpsemg.

Sobre informações, aliás, vale recordar que estamos, desde setembro
do ano passado, portanto há cinco meses, aguardando que a Presidência
do lpsemg e o Secretário de Fazenda nos forneçam informações vitais
para o cumprimento de nosso objetivo concernente à fiscalização dessa
autarquia. Já solicitamos, por sinal, que a Mesa desta Casa aja, conforme
lhe faculta o direito, exigindo, judicialmente se preciso for, respostas a
nossos pedidos de informações.

Devemos observar, além disso, que tramita aqui, no Parlamento, um
projeto de lei complementar destinado a "perdoar" a dívida do Estado de
Minas Gerais com o lpsemg. Trata-se de uma proposta que viola os
interesses da mencionada autarquia, já que ela ficará sem recursos, que,
no passado, lhe foram ilegalmente subtraídos. E dinheiro que o
trabalhador do setor público estadual pagou, naquela época, para manter
seu sistema de pensão e assistência à saúde.

Em 1998, dados do Tribunal de Contas do Estado evidenciavam que
havia, somente na condição de obrigações liquidadas a pagar", um
debito de R$640.000.000,00 do Estado com o lpsemg, decorrente de
contribuições previdenciárias não repassadas. No mesmo parecer, o
Tribunal afirma que o Governador Eduardo Azeredo desviou recursos do
lpsemg, dinheiro pago pelo servidor, para financiar outros gastos
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públicos.

Antes, parecer do TCE sobre as contas de 1996 já apontava a
irregularidadé no envio do dinheiro do lpsemg para o caixa único do
Estado. Por meio do Processo n° 443.918, quando retirou a matéria do
exame das contas governamentais desse exercício, convertendo-a em
processo administrativo, entendeu o Tribunal de Contas que as
operações realizadas pelos Governadores Hélio Garcia e Azeredo eram
irregulares.

Segundo cálculos realizados com base na Lei n° 12.992, de 1998, o
valor da dívida, em 1998, seria de R$919.000.000,00. Estima-se hoje,
conforme dados apresentados em juízo pela Auditoria-Geral do Estado,
que esses valores estejam em cerca de R$1.600.000.000,00, valores
esses que temos a intenção de averiguar.

Note-se que essa dívida foi, após autorização legislativa, negociada, a
fim de que o Estado a saldasse em prazo bastante razoável, 360 meses.
Com a Lei Complementar n° 64, que estabeleceu o sistema previdenciário
híbrido, Funpemg e Funfip, que hoje temos em Minas e que se encontra
"sub judice", porque, como pode ser verificado no "site" do Ministério da
Previdência na internet, nosso Estado somente mantém sua regularidade
previdenciária à custa de liminares, parte da divida foi assumida pelo
Tesouro. Restaram, então, 40% dessa dívida, o que foi mantido mesmo
com a redação dada ao art. 80 da Lei Complementar n° 64 e pela Lei
Complementar n° 70, de 2003.

Esses 40% são o resultado do que devia o Estado ao setor saúde, que,
antes de 2000, relacionava-se em uma conta única, ou seja, as contas da
Previdência e da Saúde eram uma conta única. A partir dessa lei, essas
contas dividiram-se entre a conta da Previdência e a conta da Saúde. E
por que foram mantidos esses 40% que hoje se quer perdoar? Porque se
trata da parte da dívida vinculada à assistência à saúde. Hoje, pretende-
se acabar com essa dívida, desconhecendo-se sua finalidade certa.

Ora, caros colegas, não é possível tal engenharia legislativa, salvo se
taparmos os nossos olhos tanto para a questão jurídico-financeira
envolvida, relativa exatamente à finalidade certa desse recurso - tanto
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assim que, quando o Tesouro assumiu os 60% previdenciários, nem
sequer se cogitou de se fazer o mesmo com os outros 40% -, quanto para
as necessidades atuais do Ipsemg.

Sabemos que a situação do lpsemg não é das melhores. Pelo contrário,
o Tribunal de Contas do Estado, a pedido da Comissão Especial,
realizou, no ano passado, uma auditoria operacional sobre o Instituto,
produzindo extenso trabalho que certamente será de muita valia para
esclarecermos a condição em que se encontra aquela autarquia.

Conhecemos o excelente nível dos técnicos daquela Corte e o trabalho
por eles realizado, tanto do ponto de vista de sua metodologia e
desenvolvimento, quanto pelos valiosos subsídios que fornecerá para um
adequado diagnóstico da situação da citada autarquia, que
eventualmente servirão, ouvido o Plenário desta Assembléia, para
complementar o relatório final da Comissão Especial que mencionamos.

Já podemos vislumbrar uma situação de deficiência administrativa
naquela entidade. Controles frágeis, pessoal insuficiente ou inadequado,
ausência de dados consistentes sobre o serviço, procedimentos
inexistentes ou defasados, informatização ausente ou precária são alguns
dos exemplos de problemas vividos pelo lpsemg.

Entre tantos aspectos, destacamos a inexistência do número exato de
beneficiários da autarquia, bem corno a incerteza quanto à efetiva
implantação do chamado Cadastro único do lpsemg e a ausência de
estudos avaliando a situação financeira do setor de saúde do lpsemg,
sobretudo quanto à sobrecarga produzida pela inclusão de maridos e de
companheiros no sistema a partir de 2000; aos créditos devidos por
Estados e Municípios ou aos custos na área da saúde, por exemplo. Além
disso, há a provável inexistência de avaliação atuarial embasando a
organização do sistema de saúde; os problemas relativos à política de
pessoal; o sistema de informática insuficiente e ineficiente; a. ausência de
controles em geral e de procedimentos bem determinados para as
atividades ordinárias da entidade; a precariedade no atendimento
prestado no interior, principalmente esta; a dificuldade para o
credenciamento de profissionais e de entidades, especialmente no
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interior; e o elevadíssimo índice de desistências nas consultas
marcadas, entre outros.

Numa avaliação de números, constatamos 25% de desistências das
consultas marcadas, Deputado Weliton Prado. Das 200 mil consultas
marcadas no ambulatório do lpsemg, em Belo Horizonte,
aproximadamente 50 mil pacientes deixaram de comparecer a elas. Esse
elevado custo precisa ser avaliado, e a diretoria do lpsemg precisa tomar
alguma medida.

Ressalto, ainda, que tudo indica que no lpsemg não há informações
fundamentais para a administração da entidade. Como exemplo, observe-
se o caso dos requerimentos que aprovamos nesta Casa solicitando
informações e que, com o prazo esgotado desde setembro de 2005 até
esta data, não foram atendidos.

Saliento, neste particular, a necessidade de examinar-se
especificamente a questão do uso do CTI do Hospital Israel Pinheiro,
assim como os controles sobre a sua administração. Penso, ainda, que
vale a pena realizar um estudo sobre os critérios para a utilização e o
custo de cada um dos hospitais conveniados e, principalmente, dos não
conveniados, cujo custo é elevadíssimo, chegando-se a duas ou três
vezes mais do que o despendido pelo próprio hospital. Quer dizer, com os
pacientes atendidos pelos hospitais conveniados, principalmente em
casos de emergência pelos não conveniados, o custo chega a três,
quatro ou cinco vezes mais, aumentando-se a despesa do próprio
Instituto para um atendimento que poderia ser feito no próprio hospital.

Uma primeira análise tem revelado um imenso desperdício de recursos
nessa área, que, ao que tudo indica, carece de controle e de regras mais
bem definidas.

Percebo também que o Ipsemg não conhece, com exatidão, o perfil de
seus beneficiários. Seria conveniente, como instrumento de planejamento
e gestão, que se conhecesse o beneficiário em suas especificidades e
necessidades. Esse conhecimento, aliás, seria útil para a gestão de
recursos humanos realizada pelos demais órgãos e entidades do Estado,
em uma interface administrativa que nunca foi devidamente explorada.
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Salientamos, enfim, a questão do acordo de resultados firmado entre o

lpsemg e o Estado, já que, no presente caso, a fragilidade verificada na
fixação de procedimentos internos nos bancos de informações e dados e
nos controles de meios tornam, em princípio, merecedor de cuidados um
instrumento jurídico centrado nos resultados, pois é sabido que tais
instrumentos de administração gerencial têm maior chance de sucesso
quando aplicados em casos nos quais os instrumentos de administração
burocrática estão bem sedimentados e são efetivos, o que não é o caso
atual do Ipsemg. Por isso, apresentaremos requerimento solicitando cópia
do referido instrumento jurídico.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Rapidamente, parabenizo-o,
Deputado Edson Rezende, pelo brilhante trabalho que realizou na
Comissão Especial do Ipsemg. Trata-se de uma atitude fundamental e
humana.

Visitei várias regiões do Estado, como Montes Claros, o Sul de Minas,
Manhuaçu e o Triângulo. Em todas as cidades, faço questão de reunir-me
com os servidores e vejo a indignação do funcionalismo. De todos
Estados da Federaçãó, Minas Gerais é o que apresenta os salários mais
baixos, não obstante os servidores não terem direito a um atendimento de
saúde digno, além de pagarem por isso. Aliás, quando da reforma
administrativa, o governo do Estado queria acabar com o atendimento no
interior, entretanto o Bloco PT-PCd0B, com muita luta, conseguiu impedi-
lo. Infelizmente, o atendimento não é adequado.

Parabenizo-o, portanto, por esse estudo e pelo seu empenho, que será
de fundamental importância para traçarmos mudanças urgentes no
Instituto. Invocamos aqui a sensibilidade do governo, que, até o
momento, está omisso. Muito obrigado.

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado.
Finalizando, queremos enfatizar, junto aos nobres pares, a necessidade

de, neste ano, aprofundarmos o nosso olhar para o Ipsemg, a fim de bem
realizarmos a tarefa constitucional do Poder Legislativo e, muito
especificamente, contribuirmos para a saúde de uma autarquia
indispensável para se alcançar um serviço público estadual sadio. Muito
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obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
• Deputado Paulo Cesar - Caro Deputado Fábio Avelar, Presidente

desta reunião, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, caros telespectadores
da TV Assembléia, durante a 6a Reunião Gerencial do governo do
Estado, realizada no dia 16/12/2005, foram apresentados os principais
resultados dos três anos do governo Aécio Neves. Alguns indicadores
chamaram minha atenção e por isso faço questão de reproduzi-los aqui,
porque considero importante divulgar à sociedade mineira informações
sobre o que ocorreu em nosso Estado nestes três anos de governo Aécio
Neves.

Devo adiantar, senhores e senhoras, que os resultados apresentados
nessa reunião me surpreenderam e me deixaram muito feliz. Entre os
indicadores de maior destaque estão os da área social, como o
crescimento da taxa de escolaridade, o aumento no atendimento à saúde,
a geração de empregos e o combate à criminalidade.

De acordo com o relatório, cerca de 84% das crianças de 5 ou 6 anos
estão freqüentando escola em Minas, índice superior à média nacional,
de 81%.

No ano de 2005, foram criadas mais 102 mil vagas em escolas do
Estado e foram distribuídos 1.800.000 livros didáticos de Português e
Matemática para cerca de 900 mil alunos. Esses dados por si sós são
suficientes para reconhecer os avanços conquistados em Minas, até
porque qualquer que seja o Município, o Estado ou o país que apresente
indicadores positivos na área educacional, merece nosso apoio e
reconhecimento.

Outros indicadores que chamaram minha atenção se referem aos
resultados na área da saúde. Os números apresentados mostram que a
mortalidade infantil em Minas caiu consideravelmente nos últimos três
anos. O IBGE e o Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad -
também apontam que a expectativa de vida dos mineiros atingiu o
mesmo nível da Região Sul em 2004, aumentando em 10 anos. O Estado
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passou da 9 para a 4a posição no País.

Outro resultado significativo refere-se ao Programa Farmácia de Minas:
1 bilhão de medicamentos produzidos e distribuídos a 11 milhões de
pessoas. Isso equivale a 60% da população mineira. Aqui também é
preciso reconhecer o esforço do Governador Aécio Neves e sua equipe,
pois, sem dúvida, esse é um programa de enorme alcance social.

Ainda de acordo com o relatório apresentado na reunião, os resultados
de outros programas voltados para a saúde também se mostram
positivos, como o Pró-Hosp, que promoveu a modernização de 120
hospitais em todo o Estado, a entrega das ambulâncias, das UTIs móveis
e das unidades de resgate dentro do programa de renovação de frota, do
qual sou testemunha, pois participei pessoalmente da entrega desses
veículos em alguns Municípios da minha região, inclusive minha cidade
natal, Nova Serrana.

Os investimentos feitos na qualificação de pessoal na área da saúde, a
liberação de recursos para a compra de equipamentos, a reforma em
postos de saúde e o vultoso investimento que está sendo feito no Hospital
João XXIII aqui em Belo Horizonte são outros indicadores positivos que
contribuíram para a melhoria da qualidade de vida do povo mineiro.

Não é meu intuito fazer deste pronunciamento um exercício de retórica,
até porque são visíveis e verdadeiros os avanços conquistados nesses
três anos de governo. Não por acaso, o governo Aécio Neves é aprovado
por mais de 80% da população mineira, de acordo com pesquisas de
opinião realizadas recentemente. Este, sim, é o verdadeiro indicador que
reflete o real sentimento da população, que aprova ou desaprova uma
administração com base em suas realizações, e não em retórica.

Também não há deslumbramento nestas palavras, pois sabemos que
muito ainda se deve avançar em todas as áreas, mas fato é que o
governo Aécio Neves tem feito uma administração digna de elogios não
apenas deste parlamentar, mas de toda a população que, direta ou
indiretamente, se tem beneficiado com esses programas.

Ainda de acordo com o relatório, o governo do Estado está investindo
2,7 bilhões de reais no maior programa de saneamento em Minas Gerais.
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No total, são 12 milhõés de pessoas beneficiadas pelo programa,
gerando 430 mil empregos. Entre 2001 e 2004, houve aumento de 6% no
percentual de domicílios mineiros com atendimento por rede coletora de
esgoto. Na Copasa esse índice alcançou 81,6% em 2005.

Quero aproveitar a oportunidade para lembrar que a Copasa é a
primeira companhia a ingressar em 2006 no chamado Mercado Novo de
Ações, que reúne as empresas que têm como característica básica a
adoção do mais alto nível de governança corporativa. Essa foi a razão
que levou o Governador Aécio Neves a lançar, no último dia 8, as ações
da Copasa na Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa.

Quero aqui ressaltar também as ações de combate à criminalidade
promovidas pelo governo do Estado, com destaque para a integração das
Polícias Civil e Militar e a criação da P Região Integrada de Segurança
Pública de Belo Horizonte. Em relação à segurança pública, gostaria de
expressar pessoal gratidão ao Governador Aécio Neves, ao ex-
Comandante da PMMG, Cel. Sócrates dos Anjos, e ao Chefe da Polícia
Civil, Delegado Otto Teixeira, por atenderem as reivindicações da
população de Nova Sérrana, já que esse Município foi contemplado no
final do ano passado com novas viaturas policiais e equipamentos
destinados ao combate à criminalidade.

Pretendia falar sobre outros indicadores apresentados na 6 0 Reunião
Gerencial do Governo do Estado, mas é de bom tom ser breve e objetivo.

Não poderia, entretanto, terminar este pronunciamento sem antes
lembrar que o governo de Minas, através do Pró-Acesso, está investindo
R$700.000.000,00 em asfaltamento de acessos rodoviários para mais de
100 Municípios. Até o momento o programa contabiliza 19 acessos com
pavimentação concluída. Quem visita constantemente os pequenos
municípios mineiros, enfrentando estradas de terra, sabe da importância
dessas obras para a população dessas localidades. Daí o sucesso
também do Programa Máquinas para o Desenvolvimento - o
Fundomaq -, criado para facilitar, aos Municípios, a compra de ônibus
escolares, microônibus, tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e
motoniveladoras, entre outros equipamentos, para assegurar melhor
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infra-estrutura às cidades.

O primeiro lote de máquinas e equipamentos adquiridos pelo Fundomaq
foi entregue no último dia 7 de fevereiro.

Outro problema vivenciado pela população de cerca de 420 Municípios
mineiros é a falta de sinal de telefonia celular. Em relação a isso, o
Governador Aécio Neves anunciou que levará, ainda este ano, l00% de
telefonia aos Municípios de Minas Gerais, uma ação de importância vital
para o desenvolvimento econômico e social dessas cidades. Estou certo
disso, porque o Governador desafiou seus Secretários para que
apresentem projetos que atendam a todos os Municípios e solicitou que
as concessionárias de telefonia apresentem planos de tarifas sociais para
que o projeto seja viabilizado.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte) - Deputado Paulo Cesar,
aproveito o momento para dizer o quanto V. Exa. está sendo feliz em sua
explanação. De forma sucinta, está fazendo um quadro sobre as
melhorias pelas quais Minas tem passado nos últimos anos. Estou
animado com o Estado de Minas Gerais. Animei-me no inicio desta
legislatura. Fui Deputado em outra legislatura e confesso que, neste início
de 2006, Minas realmente mudou. Aquilo que pregamos e aquilo em que
acreditamos ao apoiar o Governador Aécio no seu compromisso de fazer
do Estado o melhor lugar para se viver está-se realizando.

Minas mudou. Minas é um Estado que, como V. Exa. bem explanou,
está fazendo grandes investimentos em todas as áreas. Era um Estado
que mal conseguia pagar a seus servidores. Lembro-me, nos idos de
1997 e 1998, de quando o 130 salário do servidor público era dividido em
seis, sete e em até oito parcelas.

Hoje é um Estado equilibrado, onde se ouve falar de investimentos, que
são constatados realmente, em todos os Municípios e em todos os
rincões. Por isso, Deputado Paulo Cesar, gostaria de parabenizar V. Exa.
Neste dia 15 de fevereiro, na abertura dos trabalhos desta Assembléia
Legislativa no ano de 2006, V. Exa. se expressa muito bem e reaviva na
memória de todos os mineiros essa nossa vontade, essa nossa crença de
continuar fazendo esse esforço e dizer que valeu e vale a pena acreditar
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que Minas vencerá sempre. Minas estando bem, o Brasil vai bem.
Parabéns, Deputado. Estaremos aqui durante os próximos dias
comentando sobre essa nova realidade que Minas vive. Faremos, juntos
com esta Assembléia, novos momentos e uma Minas mais feliz. Muito
obrigado.

O Deputado Pauto Cesar - Muito obrigado, Deputado Leonídio Bouças.
Senhoras e senhores, este pronunciamento tem a intenção de salientar

que Minas avançou, e muito, nesses três anos do governo Aécio Neves.
Que os resultados históricos apresentados na 6a Reunião Gerencial são
fruto de uma série de ações governamentais que possibilitaram a
recuperação da capacidade de investimento do Estado, como o choque
de gestão, o Déficit Zero, o aumento na arrecadação e a atração de
empresas para Minas Gerais.

Os indicadores apresentados na 6 Reunião Gerencial do governo do
Estado são a constatação de que a eficiência administrativa é capaz de
promover verdadeiras mudanças na estrutura social e econômica do
Estado. Por tudo isso, parabenizo o Governador Aécio Neves, os
gerentes dos 31 projetos estruturadores do governo e os Secretários de
Estado pelo sucesso obtido até agora, e desejo que as metas definidas
para o ano de 2006 também sejam cumpridas. Contem com nosso apoio.
Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa á 2* Parte da reunião, com a i* 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 o falecimento do jornalista Leonardo

Fulgêncio, ocorrido ontem, 14/2/2006, em Belo Horizonte-MG. Leonardo
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Fulgêncio foi chefe de Assessoria de Imprensa do Prefeito Hélio Garcia,
secretário particular do governador Hélio Garcia, Presidente do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares - Cepo -, Assessor de Comunicação
da Fiemg, Redator da revista da Fundação João Pinheiro e trabalhou no
jornal "Estado de Minas".

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n°
16.798 (ex-Projeto de Lei n°2.038/2005, do Deputado Paulo Piau, que dá
nova redação ao inciso XVII do art. 3° da Lei n° 14.937, de 23/12/2003,
que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores - IPVA - edá outras providências); sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 16.872 (ex-Projeto de Lei n° 1.991/2004, do
Governador do Estado, que altera as Leis nos 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado; 14.066, de 22/11/2001, que
dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustíveis; 4.747, de
9/5/68, que dispõe sobre a cobrança de taxas estaduais; 11.403, de
21/1/94, que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais; e 10.992, de 29/12/92, que estabelece
tratamento diferenciado e simplificado para o miocroprodutor rural e para
o produtor rural de pequeno porte, e dá outras providências); e sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.882 (ex-Projeto de Lei n°
2.687/2005, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento
das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2006). Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Célio Moreira e Alencar da Silveira Jr.;
suplentes - Deputados Ermano Batista e Miguel Martini; pelo Bloco PT-
PCd013: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado Ricardo
Duarte; pelo PP: efetivo - Deputado George Hilton; suplente - Deputado
Gil Pereira; pelo PPS	efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente -
Deputado Marlos Fernandes. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n°
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92 (ex-Projeto de Lei Complementar n° 72/2005, do Tribunal de Justiça,
que altera a Lei Complementar n° 59, de 18/1/2001, que contém a
organização e a divisão judiciárias de Minas Gerais e dá outras
providências); e sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.860 (ex-
Projeto de Lei n° 2.757/2005, do Governador do Estado, que estabelece
as tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que
especifica, dispõe sobre vantagens temporárias incorporáveis e sobre
posicionamento dos servidores nas carreiras e dá outras providências).
Pelo BPSP: efetivos: Deputados Dinis Pinheiro e Zé Maia; suplentes -
Deputados Luiz Humberto Carneiro e Paulo Cesar. Pelo Bloco PT-
PCd013: efetivo - Deputada Jô Moraes; suplente - Deputado André
Quintão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente -
Deputado Leonardo Quintão; pelo PFL: efetivo: Deputado Gustavo
Corrêa; suplente - Deputado Doutor Viana. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.810 (ex-
Projeto de Lei n° 2.238/2005, do Deputado Gilberto Abramo, que altera a
Lei n° 15.394, de 6110/2004, que torna obrigatório o exame de fundo de
olho em recém-nascidos no Estado); sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 16.814 (ex-Projeto de Lei n° 1.575/2004, do Deputado George
Hilton, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura do
Bambu e dá outras providências); e sobre o Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 16.870 (ex-Projeto de Lei n° 1.408/2004, do Deputado Gustavo
Valadares, que institui a Política Estadual de Apoio à Produção e à
Utilização do Biodiesel e de óleos Vegetais). Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Sebastião Helvécio e Deputada Maria Olívia; suplentes -
Deputados Leonídio Bouças e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCd013:
efetivo - Deputado Carlos Gomes; suplente - Deputado Jésus Lima; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Antônio
Júlio; pelo PP: efetivo - Deputado Dimas Fabiano; suplente - Deputado
George Hilton. Designo. As Comissões.

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

MOS
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n os 5.966 a 5.968/2005, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
O Sr. Presidente - Comunicação da Comissão de Transporte,

informando a aprovação, na 22 a Reunião Ordinária, em 20/12/2005, dos
Requerimentos n os 5.874/2005, da Comissão de Participação Popular,
5.889/2005, do Deputado Carlos Gomes, e 5.899/2005, do Deputado
Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se.).

Comunicação do Deputado Antônio Carlos Andrada (- A comunicação
do Deputado Antônio Carlos Andrada foi publicada na edição do dia
16/2/2006.). (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.616/2004. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 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.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, queria ter aparteado o

Deputado Paulo Cesar. Sei que V. Exa. agiu regimentalmente, já que o
tempo de pronunciamento do Deputado havia expirado.

Na verdade, quero elogiar o pronunciamento do Deputado Paulo Cesar,
que trouxe ao Plenário desta Assembléia Legislativa, nesta tarde, o
choque de realidade - expressão em moda. Em alguns momentos neste
Plenário, dada a demagogia, parecia que estávamos em outro mundo. No
cenário em que vivemos de absoluta concentração dos recursos na mão
do governo federal, pudemos ver efetivamente o relatório de crescimento
de Minas Gerais, apresentado pelo Deputado Paulo Cesar.

Vimos as possibilidades de abertura de diálogo internacional que
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surgem a partir de um governo totalmente organizado, planejado. Vejo o
Deputado Márcio Kangussu, que, com muita luta, conseguiu, na revisão
do PPAG, um novo projeto estruturador ligado à região carente de Minas
Gerais, ao Jequitinhonha, com recursos internacionais.

Minas Gerais fez uma opção com relação à questão social. Optou por
uma linha libertadora que traz dignidade e cidadania a esse povo. Foi
dessa maneira que surgiram vários projetos desse governo, como o que
levou, de forma inédita, as crianças com 6 anos à escola, aumentando o
tempo de escolaridade.

Na verdade, temos um novo cenário em Minas Gerais, apesar de todas
as dificuldades, de um governo federal que foi muito rigoroso na
concentração dos recursos.

Recursos que são retirados do Estado de Minas Gerais e que não
voltam para o nosso Estado. Apesar disso, este é um governo que se
organizou. Não temos mais aquelas intermináveis etapas para que o
funcionalismo receba e temos, sem dúvida, um governo que investe no
social. Estamos vendo as estradas das cidades que não tinham acesso
asfáltico. Essa é a realidade. E o Deputado Paulo Cesar trouxe um
choque de realidade para esta tarde, no Plenário da Assembléia
Legislativa, porque parecíamos estar num outro mundo. O mundo real é
esse. Vamos colocar os pés no chão e ver que nosso Estado avança e
está se tornando o melhor lugar para se viver neste país.

Sr. Presidente, a minha questão de ordem é para que V.Exa., de plano,
dada a falta de quórum, encerre esta reunião, e peço que V.Exa., de
pronto, responda a esse questionamento que faço.

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 16, 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 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 3 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/12/2005
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim

Sawan, Ricardo Duarte, Sargento Rodrigues e Célio Moreira (substituindo
este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Olinto Godinho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Députado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Passa-se à P Fase da 2 a Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei n° 2.797/2005 ( relator: Deputado Sargento Rodrigues).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dinis Pinheiro - Jô Moraes - Célio Moreira.

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA isa LEGISLATURA, EM 21/12/2005
Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a tratar de assuntos da Comissão. 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
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requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André
Quintão e Miguel Martini, em que solicitam seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social para tratarem da organização e realização de um ciclo de
debates regionalizado sobre a implantação do sistema único de
assistência social em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lede fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Miguel Martini - André Quintão.

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 30 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 21/12/2005
Às 115h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecilia

Ferramenta e os Deputados Carlos Gomes e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Está, presente, também, o Deputado Doutor
Ronaldo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Gomes, 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
tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 30 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Carlos Gomes em que solicita reunião da Comissão nas
cidades de Belo Horizonte, Montes Claros e Ponte Nova para se discutir,
em audiência pública, o Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel - PNPB. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
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João Bittar, Presidente - Maria Olívia - Carlos Gomes - Biel Rocha.

ATA DA 15° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°

LEGISLATURA, EM 21/12/2005

Às 20h30min, 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 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 discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final e comunica o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n°s 1.99112004 e 2.687/2005 (Deputada Vanessa
Lucas); e 2.688/2005 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à i° Fase da
T Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.991/2004 e 2.687/2005
(relatora: Deputada Vanessa Lucas); e 2.688/2005 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende - Doutor Ronaldo.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.798/2005

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Fundação Espírita Professor Antônio
Carneiro da Silva - Fepacs -, com sede no Município de Itajubá.

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

Fundamentação
A entidade em causa, de caracteres filantrópico e científico, oferece

tratamento aos portadores de transtornos mentais e emocionais. Mantém
cooperação com instituições de ensino superior de Medicina,
Enfermagem, Psiquiatria e Psicologia e com outras que têm interesse em
projetos de pesquisa científica e em cursos de aperfeiçoamento em
saúde mental. Em vista disso, pode oferecer estágios e ensino prático
para profissionais e acadêmicos nas áreas da saúde e em especialidades
afins.

Além dessas atividades, desenvolve ações assistenciais e de promoção
social, razão por que merece o título de utilidade pública.

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

2.798/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Fahim Sawan, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/2/2006, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Leonardo
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Fulgêncio, ocorrido em 14/2/2006, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Edmur Carneiro de Carvalho, ocorrido em 9/2/2006, em Santa Rita do
Sapucaí. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.
Esther Gontijo Meio Pinheiro, ocorrido em 12/12/2005, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/2/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ta  (Expediente):
Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.924 a 2.948/2006 -
Requerimentos n°5 5.969 a 5.993/2006 - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Meio Ambiente, de Turismo e de Administração
Pública - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Laudelino Augusto - 2a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Députadas e os Deputados:
Mauri Torres - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha -
Carlos Gemes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo
- Edson Rezende - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Otinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h114min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Leonídio Bouças, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Gustavo Valadares, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal,

comunicando que esse Tribunal deferiu a medida cautelar para
suspender a eficácia do inciso 1 do art. 17 e da expressão "e
apresentação de temas em congressos relacionados com os serviços
notariais e registrais", contida no inciso II do mesmo artigo, da Lei n°
12.919, de 29/6/98.

Do Sr. João Evangelista Serra dos Santos, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, acusando o recebimento da
publicação "Diálogo com o Tempo", que retrata os 170 anos de existência
do Legislativo Mineiro.

Do Sr. Luiz Fernando Corrêa, Secretário Nacional de Segurança
Pública, encaminhando relação dos convênios celebrados em 2005 entre
o Ministério da Justiça, por intermédio dessa Secretaria, e o Estado de
Minas Gerais. (- 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. José Antônio Schmitt de Azevedo, Superintendente de Serviços
de Transporte de Passageiros da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT -, prestando informações relativas ao Requerimento n°

rs
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5.788/2005, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 4.253/2005, do Deputado Célio
Moreira.

Do Sr. Anterio Manica, Prefeito Municipal de Unaí, solicitando seja
colocado em votação o Projeto de Lei n° 2.601/2005. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 2.601/2005.)

Do Sr. Márcio Nunes, Presidente da Copasa-MG, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n° 5.813/2005, da Comissão
de Participação Popular.

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, comandante da 8 a Região da
Polícia Militar, solicitando informações mais detalhadas com relação aos
fatos mencionados no Requerimento n° 5.121/2005, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 4.976/2005, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(3), encaminhando dados referentes a convênios celebrados com
fundações estaduais e à liberação dos correspondentes recursos. (- 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. José Francisco da Silva, Ouvidor de Põlícia, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.39712005, do Deputado
Leonardo Moreira.

Do Sr. Rodrigo Bragança de Queiroz, Promotor de Justiça da Comarca
de ltaúna, prestando informações relativas ao Requerimento n°
5.493/2005, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do Secretário
de Transportes, encaminhando cópia de convênios celebrados pela
Setop, conforme lista de 6/2/2006. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
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inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe de Serviço de
Acompanhamento de Convênios da Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia,
encaminhando documentação relativa ao Termo de Convênio n°
01.0205.00/2005, firmado entre o referido Ministério e o Estado de Minas
Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições 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° 2.924/2006
Acrescenta o § 2 0 ao art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, estabelecendo alíquota diferenciada para veículos
automotores movidos a álcool e veículos que utilizem mais de um tipo de
combustível ("flexpower").

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, o seguinte § 20 , transformando-se o parágrafo único em § 1°:
"Art. 10-
§ 20 - Os automóveis movidos a álcool ou que utilizem, alternadamente,

mais de um tipo de combustível (veículos flexíveis) terão alíquota
diferenciada de 3% (três por cento).":

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - estabelece a mesma alíquota para os veículos,

rs
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independentemente do tipo de combustível. Com o advento dos motores
flexíveis - que podem ser movidos tanto a álcool como a gasolina -, o
correto é a adoção da alíquotas diferenciadas.

Afinal, quem faz a opção pelo veículo de motor flexível o faz pela
possibilidade de locomover-se com a energia do álcool, que é um
combustível renovável, 100% nacional e ecologicamente correto, pois não
polui nem degrada o meio ambiente.

A alíquota menor surgiu da necessidade de estimular a preferência do
consumidor pelo veículo movido a álcool, e ela se justifica também no
caso do veículo de motor flexível.

Acrescente-se que o preço internacional do petróleo dispara, fazendo-
se necessário alternativas para o equilíbrio financeiro do consumidor.

O álcool deve ser incentivado, pois possibilita empregos para os
brasileiros e economia de preciosas divisas: quanto menor for a
dependência do petróleo importado, melhor para a nossa economia e
para o nosso povo.

Este projeto irá corrigir a aplicação equivocada da alíquota igual do
IPVA para todos os tipos de veículos, penalizando quem fez a opção pelo
veículo de motor flexível ou a álcool.

Outra vantagem diz respeito à conservação do meio ambiente,
ressaltando-se que, quanto maior for a frota de veículos movidos a álcool,
menor será a incidência da poluição atmosférica que tantos danos causa
ao meio ambiente e, sobretudo, à saúde das pessoas.

Vê-se, pois, que razões econômicas, sociais e ecológicas justificam a
incidência diferenciada da alíquota do IPVA para os automóveis que
utilizem tais combustíveis.

- 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° 2.925/2006
Dispõe sobre a instituição de concurso de prognósticos destinado ao

desenvolvimento da prática desportiva, com a participação de clubes
desportivos de futebol do Estado, e dá outras providências.

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

prognósticos específico sobre o resultado de sorteio de números ou
símbolos.

§ 1°- O concurso de prognósticos de que trata o "caput" será autorizado
pela Secretaria de Fazenda e executado pela Loteria do Estado de Minas
Gerais - Loteria Mineira.

§ 20 - Poderá participar do concurso de prognósticos o clube desportivo
mineiro da modalidade futebol que ceder os direitos de uso de sua
denominação, marca ou símbolos para divulgação e execução do
concurso e atender aos demais requisitos e condições estabelecidos
nesta lei e em regulamento.

§ 30 - A receita líquida decorrente da realização do concurso de que
trata o "caput" será destinada aos clubes desportivos para aplicação em
programas referentes ao incentivo e desenvolvimento da prática
desportiva.

Art. 20 - Para fins do disposto no § 30 do ml. 1 0, a receita líquida será
assim destinada:

- 40% (quarenta por cento) para o valor do prêmio;
II - 50% (cinqüenta por cento) para remuneração das entidades

desportivas da modalidade futebol que cederem os direitos de uso de
suas denominações, marcas ou símbolos para divulgação e execução do
concurso de prognósticos;

III - 10% (dez por cento) para o custeio e manutenção do serviço.
Art. 30 - A participação da entidade desportiva no concurso de que trata

o ml. 10 subordina-se à celebração de instrumento instituído pela Loteria
Mineira, do qual constará a adesão aos termos estabelecidos nesta lei e
em regulamento.

Parágrafo único - Do instrumento a que se refere o "caput" constará
também autorização para a destinação, diretamente pela Loteria Mineira,
da importância da remuneração de que trata o inciso II do art. 2° para
pagamento de débitos junto aos órgãos e entidades credoras.

Art. 4° - Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 20,
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destinados a cada entidade desportiva, serão depositados pela Loteria
Mineira em contas específicas das entidades participantes.
§ 10 - Os depósitos de que trata o "caput" serão efetuados

mensalmente, no décimo dia útil do mês subseqüente àquele em que
tiver ocorrido o concurso de prognósticos.

Art. 50 - O concurso de prognósticos de que trata o art. 1° será
implantado em até seis meses contados a partir do término do prazo
fixado em regulamento para celebração do instrumento de adesão a que
se refere o art. 3°.

Parágrafo único - Os valores da remuneração de que trata o inciso II do
art. 20 deverão ser reservados pela Loteria Mineira a partir da realização
do primeiro concurso de prognósticos, ainda que arrecadados durante o
período a que se refere o "caput".

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive quanto ao
critério para participação e adesão de entidades desportivas da
modalidade futebol e aos percentuais destinados para cada entidade
desportiva.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Submeto à elevada consideração de meus caros colegas

este projeto de lei, que dispõe sobre a instituição de concurso de
prognósticos destinado a fomentar programas da política estadual de
incentivo e desenvolvimento da prática desportiva.

A providência legislativa reveste-se também de urgência, pois, se a
ajuda financeira proveniente da Loteria não ocorrer no menor tempo
possível, frustrados estarão os objetivos esportivos e o saneamento do
passivo tributário dos clubes de futebol.

O projeto consiste na venda de títulos de capitalização para o público,
que concorrerá a prêmios em dinheiro, além de carros, casas e "kits" de
clubes de futebol.

O valor arrecadado servirá para custear as despesas dos times de
futebol do Estado, que, atualmente, encontram-se inadimplentes, com
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inúmeras dívidas e encargos sociais.

A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir um jogo, executado
pela Loteria Mineira, que repassará 50% dos recursos arrecadados para
os clubes de futebol.

Os times precisarão ceder o direito de uso de sua denominação, marca,
emblema, hino ou símbolos para a divulgação e execução do concurso.
Além disso, o dinheiro repassado será controlado pela Loteria Mineira,
que poderá utilizar o valor no incentivo da prática esportiva, bem como no
pagamento dos débitos dos clubes.

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

PROJETO DE LEI N°2.926/2006
Dá a denominação de Rodovia Fernando Faria Rocha ao Trecho de

Acesso 900 a MG-0520, que liga os Municípios de Oliveira Fortes e
Aracitaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Rodovia Fernando Faria Rocha o Trecho de

Acesso 900 a MG-0520, que liga os Municípios de Oliveira Fortes e
Aracitaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A proposição ora apresentada pretende dar a

denominação de Fernando Faria Rocha ao trecho rodoviário que liga a
MG-452, em Oliveira Fortes, a Aracitaba, Município emancipado, em
1962, do Município de Santos Dumont, onde viveu o homenageado desde
a juventude.

Lá começou sua vida profissional como contínuo do Banco Comércio e
Indústria, mas logo abriu pequeno ponto de venda de laticínios.
Posteriormente, ampliou o negócio e o transferiu para as margens da BR-
040. Alguns anos depois, era possuidor da Leiteria São Luiz e de um
posto de gasolina, chegando a ter 300 empregados.
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Além de notável empreendedor, teve ativa participação nos
movimentos sociais de Santos Dumont, ajudando com trabalho e
recursos próprios diversas entidades assistenciais; por isso é lembrado
até nos dias de hoje, mesmo tendo falecido em 1983, como benfeitor da
população carente.

No campo político, foi eleito Vereador na década de 60, com a maior
votação já registrada no Município. Também participou do movimento
sindical, vindo a ser Presidente do Sindicato Rural de Santos Dumont por
12 anos.

Por todos os seus feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada é
oportuna e meritória.

- 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° 2.927/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aracitaba o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Aracitaba o imóvel constituído de um terreno edificado, com a área de
10.000m 2 (dez mil metros quadrados), situado no lugar denominado Barra
Mansa, nesse Município, de propriedade do Estado, havido mediante
doação conforme escritura pública datada de 18 de maio de 1948,
registrada sob o n° 8.544, a f Is. 39 do Livro 3-O, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santos Dumont.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de uma usina de reciclagem de lixo.

Art. 20 - 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 artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
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Antônio Carlos Andradà
Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado,

a título gratuito, em 1948, pelos fazendeiros Antônio Campos de Faria e
sua mulher, Dona Dorcília Maria Campos, para o fim de ser ali construída
uma escola rural, de acordo com convênio celebrado entre os governos
da União e de Minas Gerais. Desde então, vinha funcionando no local a
Escola Barra Mansa, que por muitos anos atendeu aos moradores da
localidade; porém, após a construção de prédio mais amplo, na área
urbana da cidade, destinada à Escola de Ensino Fundamental do
Município, a antiga escola foi desativada, encontrando-se, deste modo, o
terreno e sua benfeitoria há tempos, ociosos, desocupados e sem
utilização.

Tendo em vista que não consta no primitivo instrumento cartorial de
doação nenhuma disposição a respeito de possível reversão do imóvel,
na hipótese de desocupação ou de mudanças de sua destinação, é
desejo da Prefeitura Municipal de Aracitaba aproveitá-lo para instalação
de uma usina de reciclagem de lixo, empreendimento de grande interesse
público, para o qual já vem buscando recursos junto ao Governo Federal.
Para isso, no entanto, é necessário, primeiro, que o Poder Executivo
Estadual transfira ao Município o domínio do referido imóvel, por meio de
escritura pública de doação, na forma ora proposta.

Cumpre assinalar, a propósito, que a concretização desse projeto se
reveste de inegável interesse público, uma vez que será de primordial
significado e importância não só para melhoria das condições de vida dos
habitantes da cidade, como para o desenvolvimento econômico, social e
ecológico do Município de Aracitaba, o qual advirá, naturalmente, com a
implantação da mencionada usina de reciclagem de lixo.

Por essas razões, contamos com o indispensável apoio dos nobres
pares nesta Casa 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 N° 2.928/2006
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Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Amador de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Futebol

Amador de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: A Associação de Futebol Amador de Minas Gerais, com

sede no Município de Belo Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, que tem como finalidade congregar os clubes e os
adeptos do futebol amador de Minas Gerais visando à difusão e à prática
desse esporte entre crianças, jovens e adolescentes e a promover
eventos esportivos culturais, educacionais e artísticos.

A referida entidade está em funcionamento regular há mais de um ano e
conta com uma diretoria composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pela função que exercem.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.929/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vila Feliz

Esporte e Cultura, 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 Comunitária

Vila Feliz Esporte e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: A Associação Comunitária Vila Feliz Esporte e Cultura,

com sede no Município de Belo Horizonte, é pessoa jurídica de direito
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privado, sem fins lucrativos, e tem como finalidade a promoção de
eventos sócio-educativos visando à difusão e à prática do esporte entre
crianças, jovens e adolescentes; de eventos esportivos, culturais e
educacionais e de programas de proteção ao meio ambiente.

A referida entidade está em funcionamento regular há mais de um ano e
conta com uma diretoria composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pela função que exercem.

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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c O

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.930/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Campo Belo - Apac/Campo Belo, com sede nesse
Município.

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 Campo Belo - Apac - Campo Belo, com
sede nesse Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado é

uma associação civil sem finalidade econômica, constituída em
24/11/2004, tendo por finalidade executar trabalhos visando à
readaptação dos sentenciados, dos presidiários e dos egressos dos
presídios da Comarca de Campo Belo, através de parceria com o
Judiciário, o Ministério Público, policiais e o Poder Executivo local,
exercendo as suas atividades especialmente através da família, da
educação, da saúde, do bem-estar, da profissionalização, da reintegração
social e das pesquisas psicossociais. A dedicação à atividades é feita
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações
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correlatas, doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda
pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações
sem fins econômicos e a órgãos do setor público que atuem em áreas
afins; proporcionando, dessa forma, grandes contribuições à sociedade.
Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em favor da
aprovação deste projeto de lei.

- 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°2.931/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de

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

Produtores de Leite de Piedade dos Gerais - Asprolpig -, com sede nesse
Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: Em 21/2/2003, foi criada a Associação dos Produtores de

Leite de Piedade dos Gerais - Asprolpig.
Salienta a ata de criação da Associação que o "leite" representa mais

de 18% do PIB da cidade de Piedade dos Gerais e que a Associação
contribui para o aumento efetivo da capacidade produtiva, da geração de
renda, por conseguinte, da melhoria de vida dos associados e dos
munícipes.

O estatuto foi habilmente registrado no Serviço de Registro das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Bonfim (à qual pertence o Município de
Piedade dos Gerais), no Livro A-6, às f Is. 72 a 74, n° 653.

Satisfeito está, para fins declaratório estadual, o requisito inserido no
art. 1°, inciso 1, da Lei n° 12.972 de 27/7/98, com redação dada pela Lei n°
15.430, de 2005.

O requisito do inciso 1 do citado art. 1° (funcionamento há mais de um
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ano) está comprovado pelo atestado firmado pelo Prefeito Municipal de
Piedade dos Gerais. Por esse atestado também se verifica o
cumprimento da comprovação da idoneidade dos Diretores e da não-
remuneração dos cargos de direção, requisitos que, nos incisos III e IV,
integra o citado art. 1°.

Atendidos também estão os arts. 173, § 4 0 , e 103 do Regimento Interno
desta Casa.

O projeto de lei visa a que esta Casa, trilhando a legislação, declare, ou
seja, reconheça em "direito" o que de fato já existe, dando à Associação o
titulo de utilidade pública.

Assim sendo, solicito aos nobres Deputados a aprovação deste projeto
de lei.

- 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°2.932/2006
Declara de utilidade pública a organização civil Lions Clube de

Vespasiano, com sede e foro no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a organização civil Lions

Clube de Vespasiano, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

organização civil sem fins lucrativos, Lions Clube de Vespasiano, com
sede e foro nesse Município, na Rua Renato de Assis, 55 - Bairro Jardim
Itaú. A organização tem como objetivos a criação e o incentivo ao espírito
de compreensão entre os povos; a promoção dos princípios de bom
governo e boa cidadania; o interesse ativo pelo bem-estar cívico, cultural,
social e moral da comunidade; a união dos sócios com laços de amizade,
com companheirismo e compreensão recíproca; a promoção de fóruns
para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se



120
o partidarismo político e o sectarismo religioso; o incentivo dos cidadãos
abnegados a servirem às suas comunidades, sem visar a recompensas
financeiras; o estímulo à eficiência e à promoção de elevado padrão de
ética no comércio, na indústria, nas diversas profissões, nos serviços
públicos e nos empreendimentos privados.

Assim sendo, submeto aos meus nobres pares este projeto de lei e
peço a aprovação dele.

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

PROJETO DE LEI N° 2.933/2006
Dispõe sobre a adaptação ou construção de banheiro, masculino e

feminino, para pessoas portadoras de deficiências, nos estabelecimentos
comerciais às margens das rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos comerciais às margens das rodovias

estaduais promoverão a adaptação ou construção de banheiro masculino
e feminino para uso das pessoas portadoras de deficiência.

Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais a que se refere este
artigo compreendem os restaurantes, os bares, as lanchonetes e
congêneres.

Art. 20 - Os estabelecimentos comerciais às margens das rodovias
federais sob o comando de fiscalização do DER-MG- deverão adequar-se
conforme dispõe o art. 1°.

Art. 30 - Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a
publicação desta lei para a adequação do que dispõe os ads. i°e 20.

Art. 40 - O descumprimento desta lei implicará na multa de 50
(cinqüenta) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
George Hilton
Justificação: A constituição da República Federativa do Brasil

contempla em seu art. 24, inciso XIV, que compete à União, aos Estados



121
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência. Quando falamos
em integração social, estamos nos referindo a lazer, cultura e atividades
pessoais. Nesse sentido, é mister que se pense em adaptações de
acesso, também em bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres, para
que as pessoas portadoras de deficiência tenham realmente garantidos e
respeitados seus direitos como cidadãos.

O projeto de lei apresentado visa garantir os direitos constitucionais das
pessoas portadoras de deficiência, com evidente repercussão na área
social, motivo pelo qual esperamos contar com o apoio dos colegas
parlamentares para a sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Durval Angelo. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 375/2003 nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.934/2006
Dispõe sobre brinquedo, material escolar ou peças de vestuário infantis

apreendidos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Todo brinquedo, material escolar ou peças de vestuário infantis

apreendidos e encaminhados àPolícia Civil, como produtos falsificados,
deverão ser doados a instituições filantrópicas e de caridade.

Parágrafo único - O material apreendido deverá ser analisado pelo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem -, que
verificará a qualidade das mercadorias e atestará a possibilidade da
utilização por crianças.

AI. 20 - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais
solicitará aos representantes legais das marcas apreendidas (detentores
das patentes de brinquedos, material escolar e vestuário infantil) no Brasil
autorização para distribuição do material apreendido com fins
filantrópicos.

AI. 30 - Atendidas as especificações do artigo anterior, as mercadorias
apreendidas serão encaminhadas para a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, que promoverá a
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distribuição do material apreendido a instituições filantrópicas e de
caridade.

Parágrafo único - As instituições que queiram receber doações deverão
apresentar solicitação à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes - Sedese.

Art. 40 - Sempre que possível, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese - descaracterizará a
logomarca do fabricante (alvo de apreensão) antes da sua distribuição.

Art. 50 - A doação das apreensões não comprometerá o andamento dos
processos no Poder Judiciário, que deverão estar devidamente instruídos
quanto à quantidade, à qualidade e ao destino dado às mercadorias.

Art. 60 - A distribuição das mercadorias às entidades cadastradas
deverá ocorrer nos quinze primeiros dias dos meses de fevereiro, junho,
outubro e dezembro.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, lede fevereiro de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: O brilhante trabalho realizado pela Polícia Civil vem

possibilitando a apreensão de material falsificado em número cada vez
maior, com isso assegurando aos detentores dos direitos autorais a
certeza da comercialização cada vez maior de produtos com
autenticidade garantida, bem como assegurando aos cofres públicos a
arrecadação dos impostos.

Com a proximidade de datas como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o
Dia das Crianças e o Natal, a fabricação e a venda de produtos
"pirateados" aumentam consideravelmente, desencadeando por parte das
autoridades uma fiscalização mais efetiva e a conseqüente apreensão de
grande número de mercadorias falsificadas, entre elas brinquedos e
material escolar, que hoje têm como destino a incineração ou a entrega
do material apreendido aos titulares das marcas, conforme a Lei Federal
n° 9.610, de 19/2/98, que "altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências".

Acreditamos que a doação desses produtos a crianças carentes contará
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com o apoio de empresas como Disney, Warner, Marvel, DC Comics,
Hanna Barbera e Mattel, pois certamente entenderão que se pretende dar
um destino mais honroso ao que for apreendido, proporcionando
momentos de alegria a uma parcela da população, que certamente nem
os produtos falsificados poderia adquirir, investindo na formação das
crianças que são o futuro do País.

A doação desses objetos aprendidos irá contribuir para o bem-estar e o
desenvolvimento emocional das crianças mais carentes.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.935/2006
Altera a Lei n°14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescentem-se os incisos III, IV e V e dê-se nova redação ao

parágrafo único do art. 2 0 da Lei n°14.171, de 15 de janeiro de 2002.
"Art2°-( ...)
III - os Municípios integrantes da Microrregião de Diamantina,

pertencente à Mesorregião Jequitinhonha;
IV - os Municípios integrantes das Microrregiões de Guanhâes e

Peçanha, pertencentes à Mesorregião do Vale do Rio Doce;
V - os Muncípios integrantes da Microrregião de Conceição do Mato

Dentro, pertencentes à Mesorregião Central Mineira.
Parágrafo único - O disposto nos incisos 1, II, III, IV e V será apurado de

acordo com o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas -
IGA.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Gustavo Valadares
Justificação: A necessidade de conceder tratamento diferenciado às
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áreas mais carentes do País e com dificuldades específicas
fundamentou a criação das Superintendências de Desenvolvimento ao
final dos anos 50, como orientação básica da política de desenvolvimento
regional. Até hoje, os benefícios administrados pela Sudene e pela
Sudan, transformadas posteriormente, por meio da Medida Provisória
2.145 de 2/5/2001, nas Agências Adene e ADA e agora, mais
recentemente, retornando ao "status" de Superintentência com a
aprovação pelo Congresso Nacional da recriação da Sudene e da Sudan,
são de grande importância para os Municípios integrantes das suas
jurisdições, e respondem por grande parte das oportunidades de
desenvolvimento ali geradas.

No que diz respeito à Agência para o Desenvolvimento do Nordeste -
Adene, algumas considerações devem ser feitas. O conceito de Nordeste
possui duas dimensões, nem sempre coincidentes. A primeira, a de
Nordeste como macrorregião do IBGE, que ganha definição enquanto
divisão administrativa para coleta e consolidação de dados estatísticos. A
segunda dimensão, a de Nordeste enquanto região para planejamento e
de identidade socioeconômica, definida como lugar de políticas públicas,
sobretudo naquelas de combate às disparidades regionais e sociais.

A respeito da segunda dimensão, isto é, considerando-se o Nordeste
enquanto espaço de políticas públicas, deve-se reportar ao Nordeste
enquanto região onde se concentra o fenômeno das secas e seus efeitos
sociais. Esse primeiro momento ganha uma estrutura de ação
administrativa com a criação da Inspetoria de Obras contra a Seca - locs,
posteriormente transformada em Inspetoria Federal de Obras contra as
Secas - lfocs, e do atual Departamento Nacional de Obras contra as
Secas - DNOCS. Assim, com o intuito de definir uma área de atuação
para esse órgão, foi estabelecido um perímetro, conhecido como
Polígono das Secas. Aqui começa a nascer o Nordeste tal qual o
conhecemos hoje.

Um segundo marco foi a mudança do enfoque hídrico para o enfoque
econômico. Isso aconteceu quando foi criado o Banco do Nordeste. A
percepção da situação do Nordeste se transformou, agora não mais
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restrita a seus aspectos climáticos e ecológicos, mas ampliada para sua
dimensão econômica, região subdesenvolvida, com deficiências
econômicas estruturais. Ao Banco do Nordeste foi dada a incumbência de
iniciar uma transformação dessa realidade; o instrumento seria o crédito
orientado e a área de abrangência de sua ação, o Polígono das Secas.

A abordagem se refina e ganha relevância com o problema das
disparidades regionais e sociais. O Nordeste é visto então corno região
subdesenvolvida, na qual o governo central deve priorizar suas ações,
para amenizar e combater os desequilíbrios regionais, sobretudo os
sociais, pois ali se encontram os piores indicadores socioeconômicos do
País.

Nesse momento, começa a se consolidar o Nordeste enquanto região
de planejamento. No entanto, ao definir sua área de atuação, a Adene
cria um conceito próprio de Nordeste, reafirmando a concepção de uma
região de planejamento: o Nordeste seria composto de nove Estados
mais a região Mineira do Polígono das Secas. Estavam, então, a partir
daí, praticamente definidas as fronteiras do Nordeste legal (legal para
efeitos de políticas públicas).

Assim, dessa fronteira legal, tem-se uma parcela do Estado de Minas
Gerais que integra o Nordeste (Área da Adene). E a região mineira do
Nordeste, a RMNe, que se caracteriza pelos indicadores
socioeconômicos muito parecidos e por vezes bem piores que os
encontrados nos outros Estados que compõem a Adene.

Em 2002 foi criado, pela Lei n° 14.171 de 15/1/2002, o Idene, em
substituição às antigas Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale - e Superintendência de Desenvolvimento do
Norte de Minas - Sudenor -, tendo como Municípios integrantes da área
de abrangência aqueles pertencentes as mesorregiões Norte de Minas e
Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas dos
Rios Jequitinhonha e São Mateus, além dos Municípios da microrregião
de Curvelo, pertencente a Mesorregião Central Mineira.

Esse novo organismo, por meio de sua lei de criação, estendeu sua
atuação a 22 comunidades que não eram abrangidas pela Agência
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anterior.

Vale ressaltar que, desde sua posse, o Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, por meio do Ministério da Integração, pretendeu a
recriação da Sudene, e com esse intuito estudos foram realizados tendo
como base uma política de desenvolvimento para o Nordeste. Proposta
que trata do assunto tramita no Congresso Nacional; foi aprovada pelo
Senado da República e aguarda reanálise da Câmara dos Deputados.

Sobre a importância da Sudene, que por anos restou descaracterizada
dos princípios que nortearam sua criação, seu idealizador, o economista
e intelectual, falecido recentemente, Prof. Celso Furtado disse o seguinte
em 2001: A Sudene é uma grande conquista política do Nordeste. Sua
importância cresce em face dos problemas criados pela globalização
econômica que ameaça a soberania nacional".

Sensível a essa situação de desigualdades, o Governador Aécio Neves,
por meio da Lei Delegada n° 61, de 29/1/2003, criou a Secretaria de
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais, vinculada
diretamente ao Gabinete da Governadoria. Esse órgão tem por objetivo a
promoção e o desenvolvimento dessas áreas de exclusão, por meio de
políticas públicas que incluem a parceria com organismos federais como
a Adene, mas não necessariamente dependentes somente das ações
dessas organizações.

Há que ressaltar que o Governador do Estado já se manifestou sobre a
necessidade de ações legais e efetivas para diminuir as desigualdades
regionais no Estado, por meio da promoção dessas regiões. Em
27/6/2001, quando o atual Governador assumiu interinamente a
Presidência da República, editou a Medida Provisória n° 2.156, que
tornou os Municípios pertencentes ao Vale do Mucuri parte da área de
abrangência da Adene.

Quando tomou a decisão para a criação da Secretaria de Estado
Extraordinária, o Governador não contemplou somente os Municípios
pertencentes à área mineira da Adene, mas ampliou a abrangência da
Secretaria Extraordinária para todo o Norte de Minas, os Vales do
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Jequitinhonha e Mucuri e parte do Rio Doce.

De qualquer maneira, há que falar que a inclusão de novos Municípios
na jurisdição das Superintendências, hoje Agências, obedece a um
conjunto de critérios referidos, basicamente, à necessidade de manter no
âmbito de toda a jurisdição uma homogeneidade de características e de
carências, responsáveis pela manutenção de uma identidade regional,
com base na qual se organizam as iniciativas oficiais necessárias para
superação daquelas dificuldades.

Foi seguindo esses fundamentos que o Congresso Nacional decretou e
o Presidente da República sancionou, em 1998, a Lei n° 9.690 incluindo
na área de jurisdição da Adene Municípios mineiros, integrantes do Vale
do Jequitinhonha e Municípios do Norte do Espírito Santo. São áreas cuja
situação de pobreza e características climáticas as tornam uma real
extensão da região nordestina, em estreita coerência, portanto, com os
fundamentos e objetivos daquela Agência de Desenvolvimento.

Nesse contexto, causou espécie a não-inclusão dos Municípios
mineiros que compõem as Microrregiões de Conceição do Mato Dentro,
Diamantina, Guanhães e Peçanha na área de abrangência da nova
Secretaria, em tudo semelhantes àqueles pertencentes e, ainda mais,
geograficamente integrantes do mesmo conjunto.

Fácil é detectar a precária condição de vida da população nos
Municípios atendidos por essas duas associações microrregionais. No
que concerne à avaliação de alguns índices como o de Desenvolvimento
Humano - IDH -, verificamos índices bem próximos aos encontrados nos
Municípios atendidos pela Secretaria Extraordinária, por vezes piores. Da
análise dos dados de desenvolvimento humano de 2000, tem-se que o
IDH no País foi de 0,757 naquele ano (quanto mais próximo de um, maior
o grau de desenvolvimento). Nessa mesma série Minas Gerais
encontrava-se acima da média nacional, com IDH de 0,766.

Mas, da análise dos dados mineiros, se encontrarão grandes
disparidades regionais, como ocorre na região em estudo, onde os
índices do IDH giram em torno de 0,500, bem abaixo da média do Estado
e ainda longe da nacional.
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Quando se analisam outros índices sob o mesmo prisma, chega-se às

mesmas conclusões. A região de interesse se aproxima mais daquela
definida como de abrangência da Secretaria Extraordinária.

Mas, apesar das diversidades encontradas e da situação adversa de
hoje, há que falar das potencialidades existentes na região, o que a torna
extremamente viável à implementação de políticas públicas de
desenvolvimento regional, que, por meio de medidas de planejamento e
gestão competente dos recursos naturais e humanos, irão com certeza
mudar a realidade atual, transformando sensivelmente os índices sócio-
econômicos atuais.

Os baixos índices sócio-econômicos verificados na região não se
refletem no potencial de desenvolvimento. Essa realidade poderá mudar
sensivelmente a partir da implementação de políticas públicas adequadas
de planejamento tendo como premissa básica o desenvolvimento
regional, não mais priorizando somente ações pontuais como ocorre há
anos.

São 45 os Municípios integrantes das Microrregiões de Conceição do
Mato Dentro, Diamantina, Guanhães e Peçanha, cuja população total
encontra-se na casa dos 390 mil habitantes (IBGE 2002).

Microrregião de Conceição do Mato Dentro:
Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte,

Dom Joaquim, Itambém do Mato Dentro, Morro do Pilar, Passabém, Rio
Vermelho, Santo Antônio do ltambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São
Sebastião do Rio Preto, Serra Azul de Minas, Serro.

Microrregião de Diamantina:
Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos,

Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto, Senador
Modestino Gonçalves.

Microrregiâo de Guanhães:
Braúnas, Carmésia, Coluna, Divinolândia de Minas, Dores de

Guanhães, Gonzaga, Guanhães, Materlândia, Paulistas, Sabinópolis,
Santa Efigênia de Minas, São João Evangelista, Sardoá, Senhora do
Porto, Virginópolis.

_ -
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Microrregião de Peçanhà:
Agua Boa, Cantagalo, Frei Lagonegro, José Raydan, Peçanha, Santa

Maria do Suaçui, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São
Sebastião do Maranhão.

Dá análise dos dados da recente publicação "Atlas da Exclusão Social
no Brasil", pode-se verificar a presença de boa parte dos Municípios
citados entre aqueles de pior índice de exclusão social e desigualdades, o
que pode ser verificado com clareza no Mapa da Exclusão Social para
Minas Gerais, parte deste estudo e em que as manchas vermelhas
apresentam as regiões de pior índice, o que ocorre tanto na região em
estudo como na área ambrangida pela Secretaria de Estado
Extraordinária para o desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas.

O evidente mérito da proposição, anteriormente demonstrado, será,
com certeza, percebido pelos ilustres colegas Deputados da Assembléia
mineira, que se juntarão na intenção de conceder ao grupo de Municípios
especificado melhores condições de alcançar o seu desenvolvimento por
meio da aprovação deâta proposição de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.936/2006
Declara de utilidade pública a Associação do Centro de Saúde Modesto

Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela Vista de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de, utilidade pública a Associação do Centro de

Saúde Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela Vista de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Irani Barbosa
Justificação: A Associação do Centro de Saúde Modesto Antônio de

Ávila vem prestando relevantes serviços à comunidade, notadamente no

-
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campo assistencial.

Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados à aprovação deste projeto, considerando que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

- 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°2.937/2006
Dispõe sobre o estimulo, a articulação e o apoio financeiro do Governo

do Estado na formação de Redes de Desenvolvimento Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado obrigado a estimular, articular e

apoiar financeiramente a formação de Redes de Desenvolvimento Social.
Parágrafo único - As Redes serão formadas por organizações não

governamentais sem fins lucrativos, podendo firmar parcerias com o
Governo do Estado e entre si.

Art. 20 - As Redes de Desenvolvimento Social deverão assegurar os
direitos constitucionais de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos
e famílias.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
João Bittar
Justificação: E cada vez mais visível, a necessidade de uma ação

ampla, organizada e arrojada, capaz de amenizar as desigualdades
sociais em Minas Gerais, um dos mais importantes Estados da Nação,
por sua localização geográfica privilegiada e economia próspera; porém,
a opulência do Estado não indica, necessariamente, a riqueza do seu
povo. A má distribuição de renda e a falta de organismos. capazes de
promover com competência o bem-estar social e o preparo profissional e
pessoal têm colocado uma grande parte da população mineira num triste
estado de pobreza e carência. Sofrem com tal desamparo principalmente
as crianças, os adolescentes, os jovens e os idosos que necessitam de
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constantes cuidados especiais e formação de qualidade. Assim sendo,
milhares de crianças, adolescentes, jovens e idosos são relegados à
marginalidade e ao esquecimento. Diante desse quadro, a criação das
Redes de Desenvolvimento Social surge como uma ação coordenada,
racional e eficaz, para assegurar os direitos constitucionais dessas
pessoas e de suas famílias.

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

PROJETO DE LEI N° 2.938/2006
Determina que o "Minas Gerais" - diário oficial do Estado - e demais

publicações legislativas sejam publicados pelo método braille, na forma
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais deverá publicar

no mínimo 1% (um por cento) da tiragem do "Minas Gerais" e das demais
publicações legislativas na escrita braile.

Parágrafo único - Publicações legislativas são aquelas que têm como
conteúdo normas, resoluções, decretos ou regulamentos expedidos tanto
pelo Poder Legislativo quanto pelos Poderes Judiciário e Executivo.

Art. 21 - A distribuição do "Minas Gerais" e das demais publicações
impressas em braile poderá obedecer a critérios especiais em razão da
necessidade específica da comunidade local, desde que se garanta sua
distribuição nas bancas de jornais e revistas e em outros locais que
distribuam o diário oficial impresso a tinta.

Art. 30 - O Estado encaminhará um exemplar de cada publicação em
braile para os Municípios que o solicitarem.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: Na reunião de agosto passado, o Conselho Episcopal

- -
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Pastoral - Consep - da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB - definiu como tema da Campanha da Fraternidade de 2006
"Fraternidade e pessoas com deficiência" e, como lema, "Levanta-te, vem
para o meio" (Mc 3,3).

Em encontro de arte e literatura (café literário) ocorrido em Caxambu,
em 26/11/2005, fomos abordados por nosso concidadão Luciano de
Jesus Matias, portador de deficiência visual, que nos sugeriu -, e o
acolhemos como reivindicação legítima - que apresentássemos proposta
de lei estadual que determinasse que as matérias oficiais do Estado
fossem publicadas, também, na escrita braile, para que os portadores de
deficiência visual pudessem a elas ter acesso.

Intensificando nossa pesquisa, deparamo-nos com o projeto que ora
apresentamos, já aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, em dezembro passado, apresentado por parlamentar com a
mesma formação e princípios que norteiam o nosso mandato coletivo, o
que nos sensibilizou sobremaneira, levando-nos a apresentá-lo, com
mínima alteração, aos nossos pares.

Sensibilizou-nos, primeiramente, por abordar temática de tamanha
relevância e inegável compromisso com uma parcela da população que
tem o acesso restringido ou, até mesmo, inteiramente negado às
informações de Estado e de outra natureza. Em um segundo momento,
pela simplicidade e clareza da proposta, que enriquece e torna mais
nobre e frutífera a missão de legislar.

A proposição duplamente favorece a recepção, pela sociedade, da
mensagem contida nas leis, em geral complicadas e excessivamente
técnicas, por permitir que qualquer cidadão, sem restrições, leia as
normas que pretendemos sejam criadas. E, por extensão, que todos os
documentos oficiais, depois da aprovação deste projeto, sejam lidos e
compreendidos pelos cidadãos que necessitam de linguagem especial
para fazê-lo, neste caso, o braile, destinado aos portadores de deficiência
visual.

"Os portadores de deficiência visual encontram uma verdadeira barreira
para defender seus direitos, a barreira da desinformação, ocasionada

-
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pela falta de publicações na escrita braile.

A publicação de documentos oficiais, leis, decretos, portarias e demais
regulamentos na escrita braile é muito restrita, o que ocasiona uma
grande lacuna na divulgação destas determinações, que são
imprescindíveis ao cidadão.

Onde conseguir uma Constituição Estadual, uma portaria da Secretaria
da Saúde ou o edital e o resultado de um concurso para emprego público
na escrita braile?

A resposta a esta pergunta poderá ser a indicação de uma instituição
específica, que geralmente não possui um acervo grande de obras ou, a
mais comum, a inexistência de tal documentação na escrita braile,
devendo o portador de deficiência visual se socorrer com os amigos e
parentes para tomar conhecimento da informação.

Se queremos que o portador de deficiência visual se integre
socialmente, seja independente, se insira no mercado de trabalho, é
necessário dar os meios adequados para que ele se desenvolva e aja na
sociedade.

Este projeto de lei objetiva desenvolver uma comunicação efetiva com o
portador de deficiência visul, colocando à sua disposição documentos
oficiais que são indispensáveis para o exercício da cidadania."

Com as palavras do companheiro e eminente parlamentar paulista,
Cândido Vaccarezza, com quem nos congratulamos pela exemplar
iniciativa, concluímos nossa justificação, com o intuito de sensibilizar
também os nossos pares para a aprovação desta matéria, com a certeza
do Bem e da Justiça Social que com ela alcançaremos, por ser um
instrumento de busca e realização da igualdade entre os indivíduos.

- 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°2.939/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência e Referência à

Criança e ao Adolescente - Arca -, com sede no Município de Pompéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Assistência e Referência à Criança - Arca -, com sede no Município de
Pompéu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Leonidio Bouças
Justificação: A Associação de Assistência e Referência à Criança, com

sede no Município de Pompéu, é uma entidade que presta serviço
público, pois desenvolve projeto voltado para a aplicação de medida
socioeducativa de liberdade assistida, protegendo e reabilitando o
adolescente da região. Ademais, está em pleno e regular funcionamento.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social, torna-
se justa a sua declaração de utilidade pública. Diante do exposto, conto
com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.940/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Conceição da Barra de Minas, com sede no
Município de Conceição da Barra de Minas.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae, com sede no Município de Conceição
da Barra de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

de Conceição da Barra de Minas é uma sociedade civil, filantrópica, de
caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e
pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

- A
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portadoras de deficiência; coordenar e executar na sua área de
jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das Apaes
do Estado e da Federação Nacional das Apaes; atuar na definição da
política municipal de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em
consonância com a política adotada pela Federação Nacional e da
Federação das Apaes do Estado; articular, junto ao poder público e
entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos
direitos da pessoa portadora de deficiência; encarregar-se, em âmbito
municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à
pessoa portadora de deficiência; compilar e divulgar as normas legais e
regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa
portadora de deficiência; promover e estimular a realização de
estatísticas, estudos e pesquisas e a realização de programas de
atendimento à pessoa portadora de deficiência; estimular, apoiar e
defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela
Apae; divulgar no Município as experiências apaeanas; prestar serviços
gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, na área
específica de atendimento, aos que deles necessitarem; desenvolver
política de autodefensores, garantindo a participação efetiva em todos os
eventos e níveis do movimento apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.941/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renovar, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Renovar, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

_ -
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação Comunitária Renovar, com sede no

Município de Betim, vem desenvolvendo um trabalho de grande alcance
social, no que se refere à defesa da vida e à promoção do ser humano.
Presta atendimento psicossocial a pessoas menos favorecidas, promove
o convívio social honesto e laborioso dos assistidos, instruindo e
educando-os convenientemente, utilizando trabalhos manuais,
profissionais, industriais e domésticos, entre outros.

Reconhecer essa entidade como de utilidade pública estadual é
reconhecer a dignidade do trabalho desenvolvido voluntariamente pelos
seus membros, motivo pelo qual contamos com o apoio dos nobres pares
desta Casa Legislativa.

- 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° 2.942/2006

Declara de utilidade pública a Associação Francisco de Assis Betti, com
sede no Município de Contagem.

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

Assis Betti, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação Francisco de Assis Betti, desenvolve um

brilhante trabalho no Município de Contagem e região, atendendo
sobretudo dependentes químicos, extensivo aos seus familiares, bem
como criando e desenvolvendo programas de acolhimento, tratamento e
orientação aos dependentes químicos. Reconhecer essa entidade como
de utilidade pública estadual é uma justa ação desta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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°2.943/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Município de Alfredo Vasconcelos, com sede no Município de Alfredo
Vasconcelos.

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

Produtores Rurais do Município de Alfredo Vasconcelos, com sede no
Município de Alfredo Vasconcelos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada em

28/2/2003, a Associação dos Produtores Rurais do Município de Alfredo
Vasconcelos tem por finalidade contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias, para a melhoria das
condições de vida de seus associados e, ainda, amparar famílias
carentes, combatendo a fome e a pobreza.

O processo objetivando à obtenção do título declaratório de utilidade
pública encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as
exigências contidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.944/2006
Altera a Lei n° 14.550, de 27 de dezembro de 2002, que declara de

utilidade pública a Casa de Recuperação de Tóxicos Projeto Vida Nova -
Provin -, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 14.550, de 27 de dezembro de 2002, que

rÃ-
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declara de utilidade pública a Casa de Recuperação de Tóxicos Projeto
Vida Nova - Provin -, com sede no Município de Campo Belo, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica
Projeto Vida Nova - Provin -, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Padre João
Justificação: A Lei n° 14.550, de 27/12/2002, declara de utilidade

pública a Casa de Recuperação de Tóxicos Projeto Vida Nova, com sede
no Município de Campo Belo.

Em reunião extraordinária realizada no dia 11/11/2004, a entidade
aprovou alteração no seu estatuto, mudando o seu nome para
Comunidade Terapêutica Projeto Vida Nova, mantendo seus objetivos.
Daí, a razão de se alterar a referida lei.

Diante do exposto, contamos com a compreensão e o apoio dos nobres
pares á aprovação deste projeto, por tratar de uma entidade que norteia
seu trabalho pela solidariedade humana.

- Publicado, vai o projeto ás 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° 2.945/2006
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 declarada a utilidade pública do Grêmio Recreativo e

Escola de Samba Levanta Poeira, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Roberto Carvalho
Justificação: O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Levanta Poeira é

uma entidade que tem prestado importantes serviços de cunho cultural e
recreativo à comunidade de Rio Pomba. Num amplo espectro de atuação,
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que vai da promoção de desfiles carnavalescos, da promoção de
eventos musicais e do desenvolvimento folclórico de passistas à
divulgação e à manutenção das tradições carnavalescas, a entidade tem
desenvolvido com sucesso seus objetivos, o que lhe valeu amplo
reconhecimento na comunidade. Cumpridos todos os requisitos formais,
contamos com o apoio desta Casa para que seja reconhecida também
pelo poder público a nobreza desse trabalho.

- 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° 2.946/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com sede no Município de São
Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

dos Bairros Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com sede no Município
de São Francisco.

Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Jardim Regalito e

Aparecida - Acra -, com sede no Município de São Francisco, é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada em 9/5/89, e tem diretoria
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Sua finalidade é contribuir para a melhoria das condições de vida dos
associados e seus familiares, através da proteção da saúde da família, da
maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; combater a fome
e a pobreza; integrar seus associados no mercado de trabalho, através
de cursos profissionalizantes; habilitar ou reabilitar pessoas portadoras de
deficiência; divulgar a cultura, o esporte e o lazer e proteger o meio
ambiente.

- _
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Pelos relevantes serviços prestados pela entidade à sociedade e por
sua importância social, apresento este projeto de lei para apreciação de
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N°2.947/2006
Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio da

disciplina de Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação obrigadas a inserir na grade curricular do ensino
médio a disciplina de Noções Básicas de Primeiros Socorros.

Art. 20 - A orientação profissional de que trata o art. 1 0 será
regulamentada pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de
Educação.

Art. 30 - Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que
trata esta lei quando o aluno der início ao processo de habilitação de
condutor.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Em tudo que fazemos, no trabalho, na escola, em

momentos de lazer ou mesmo dentro de nossa própria casa, há sempre
uma dose de risco de acidentes que podem colocar em perigo vidas
humanas. De uma hora para outra, podemos deparar com situações de
urgência ou emergência que requerem uma intervenção adequada.
Identificar os riscos para evitar acidentes, conhecer a importância dos
primeiros socorros, saber as seqüências das ações de socorro, manter a
calma e o controle da situação e saber chamar socorro profissional, tudo
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isso são ações que só podem ser tomadas caso se esteja muito bem
orientado. Assim, um curso de noções básicas de primeiros socorros para
os alunos do ensino médio será de grande utilidade, permitindo a todos
eles identificar situações de risco é obter conhecimentos básicos sobre o
que fazer e o que não fazer nesses casos. Atuar em primeiros socorros
requer o domínio de habilidades que só podem ser adquiridas em
treinamentos práticos.

Outra previsão deste projeto de lei é que o Detran-MG será obrigado a
reconhecer a disciplina cursada pelo aluno no ensino médio, quando este
for se qualificar para o processo de habilitação de condutor.

Assim sendo, submeto à análise dos nobres pares desta Casa a
matéria que ora propomos, contando com o apoio de todos para sua
aprovação.

- 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° 2.948/2006
Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos

de ensino superior, nassituações em que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a

devolver aos alunos que desistam do curso o valor integral de matrícula já
pago, no ato da desistência.

Parágrafo único - A desistência pode ocorrer até o dia do inicio das
aulas.

Art. 20 - O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa, em
favor do consumidor, equivalente a cinco vezes o valor da matrícula, por
infração.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Atualmente, os estabelecimentos de ensino superior abrem

inscrições dos vestibulares muito cedo.
Com isso o vestibulando aprovado, que pretende prestar outros
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vestibulares, é obrigado a fazer a matrícula, desembolsando um valor
que acaba por perder, caso seja aprovado em outro estabelecimento que
mais lhe agrade e onde pretenda fazer seu curso.

Assim, a solução está em obrigar o estabelecimento a devolver
integralmente o valor da matrícula já paga, no ato da desistência do
aluno.

Algumas faculdades devolvem o valor de SO%, outras nada
reembolsam.

Sabemos que o vestibular tem um custo para o estabelecimento de
ensino, mas, como todo aluno paga uma taxa específica para isso, a
devolução da matrícula não trará prejuízo algum.

Peço o apoio aos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de
lei.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 5.969/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja reavaliado
o descredenciamento de hospitais psiquiátricos, especialmente o da
Clínica Neuropsiquiátrica de Alfenas. (- A Comissão de Saúde.)

N° 5.970/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Veloso por seu
desempenho como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 5.971/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a diretoria do Sindicato Rural de
Governador Valadares, na pessoa de seu Presidente, Sr. Roberto César
de Almeida, por sua reeleição para o biênio 2006-2008. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 5.972/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Moacir Oliveira Lima Filho,
Presidente da Associação Farmacêutica de Governador Valadares, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.
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N° 5.973/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Saulo José de Oliveira
Camello, Presidente da Associação Farmacêutica de Ouro Preto e
Mariana, pela passagem do Dia do Farmacêutico. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde.)

N° 5.974/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a jornalista Sayonara Calhau
pelos 14 anos de sua coluna no jornal "Hoje em Dia". (- A Comissão de
Transporte.)

N° 5.975/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas a que coloque
em votação o Projeto de Lei Complementar n° 1/2003. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 5.976/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que haja
expansão de vagas e interiorização da oferta do ensino fundamental, na
modalidade de educação de jovens e adultos.

N° 5.977/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à criação de cursos
de capacitação para os membros do Conselho Estadual de
Acompanhamento e Controle Social do Fundef.

N° 5.976/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas ao
desenvolvimento de políticas que garantam a continuidade e o
fortalecimento da educação profissional no Estado, após serem
implementadas as ações decorrentes do Proep.

N° 5.97912006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à ampliação da
oferta de vagas no ensino médio diurno, nas áreas de maior
vulnerabilidade social.

N° 5.980/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à readequação do
zoneamento da rede física escolar.
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N° 5.981/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja

formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à continuidade e à
expansão, para todas as Superintendências Regionais de Ensino, dos
projetos de capacitação de educadores, técnicos e Diretores para a
inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira na proposta
pedagógica das escolas.

N° 5.982/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas a estender a todas as escolas estaduais os planos de
segurança escolar aplicados às escolas integrantes do Programa Escola
Viva, Comunidade Ativa. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 5.983/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Turismo com vistas à indicação de
representantes da sociedade no Conselho Consultivo do Programa
Estrada Real. (- A Comissão de Turismo.)

N° 5.984/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Cultura com vistas à criação de museu
dedicado ao movimento musical conhecido como Clube da Esquina.

N° 5.985/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Cultura com vistas à criação do Museu
das Aguas e Meio Ambiente na área de diretrizes especiais do Trevo, na
região da Pampulha. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

N° 5.986/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à ampliação e ao
fortalecimento dos programas de capacitação dos profissionais da
educação, especialmente nas áreas de informática e formação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 5.987/2006, da Comissão de Participação Popular, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Planejamento e Gestão informações
referentes à situação dos servidores designados do quadro de pessoal da
educação. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 5.988/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
enviada ao Prefeito de Belo Horizonte cópia da Proposta de Ação

-,	-
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Legislativa n° 496/2005, apresentada pela entidade Raça Direitos
Humanos e Ambientais, com vistas à implementação das medidas
sugeridas no documento. (- A Comissão de Educação.)

N° 5.989/2006, da Comissão de Participação Popular, pleiteando sejam
solicitadas à Secretária de Educação informações sobre a abrangência
do Programa de Transporte Escolar no Estado.

N° 5.990/2006, da Comissão de Participação Popular, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Meio Ambiente informações sobre o Plano de
Metas da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 5.991/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Cultura com vistas a que, na próxima
edição do Prêmio Minas de Cultura, seja contemplado tema relacionado à
Estrada Real. (- A Comissão de Cultura.)

N° 5.99212006, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig - com vistas à inclusão das variantes BH - Macacos -
Honório Bicalho - Raposos - Sabará no Programa Estrada Real.

N° 5.993/2006; da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à direção da Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais - Codemig - com vistas à inclusão da variante que liga a
região oeste da Serra do Cipó, através de Caeté, Santã Luzia,
Jaboticatubas e Santana do Riacho, no Programa Estrada Real. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Meio Ambiente, de Turismo e de Administração Pública.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 6 0 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para proceder à
solenidade de posse do Deputado Gustavo Corrêa na vaga decorrente da
renúncia do Deputado Antônio Carlos Andrada.

- A ata desta solenidade está publicada nesta edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãos e cidadãs que nos
acompanham das galerias e pela TV Assembléia, saudações de ano novo
de trabalho. Acolho, como membro permanente do nosso Parlamento, o
Deputado Gustavo Corrêa, que acaba de tomar posse. Desejo aos
parlamentares e aos funcionários desta Casa um profícuo trabalho e
espero que continuemos a serviço da construção de um mundo novo e
que a cidadania, que deve crescer no Pais, no Estado e nos Municípios,
cresça de modo especial. O povo deve estar consciente e organizado, e
nós devemos estar a serviço dessa construção. E isso o que esperamos
e desejamos a todos.

Abordarei o edital de licitação das águas minerais, denominado
Arrendamento dos, Direitos Minerários, Equipamentos e Instalações de
Envasamento de Aguas Minerais de Caxambu, Cambuquira, Lambari e
Araxá. Há muitos anos, a sociedade do Circuito das Aguas vem-se
organizando, apresentando requerimentos e realizando reuniões. O
Fórum das ONGs do Circuito das Aguas - Focas - vem realizando
audiências e reuniões. Em parceria com os movimentos sociais,
realizamos encontros das águas minerais no Sul de Minas. No ano
passado, houve uma comissão especial desta Casa para tratar das
estâncias hidrominerais, que ficaram abandonadas, em situação precária,
durante muitos anos.

Hoje, dia 16 de fevereiro, havia grande expectativa quanto à abertura
dos envelopes, às empresas e às propostas para o arrendamento das
águas. Foi uma decepção e frustração, pois não surgiu empresa alguma,
apesar de 69 pessoas, dentre elas 29 empresas do ramo alimentício,
terem comprado o edital. A nossa expectativa era de que muitas
apresentassem o envelope e as ofertas no momento da abertura, aliás,
que houvesse muitos envelopes. Ainda não entendemos bem e estamos
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analisando o que ocorreu. Não havia nem pessoas para acompanhar a
abertura dos envelopes, ou melhor, havia poucas pessoas. Desejo
destacar a prèsença dos Srs. Renílson José de Oliveira e Gabriel Vicente
Horácio, ex-funcionários demitidos da Superágua, que ali representaram
os trabalhadores dessa empresa que encerrou os seus trabalhos em
junho do ano passado. Além deles, houve também representantes de três
empresas, e o nosso mandato, que lá esteve para acompanhar a
abertura.

Tenho em mão a ata da Comissão Especial de Licitação, que diz que,
até às 10 horas desta data, não houve protocolo de envelopes de
documentos de habilitação nem proposta comercial para a participação
na licitação. Pelo que a Comissão Especial de Licitação julga deserto o
certame. As informações são a favor de se abrir novo processo com
novos prazos. Das empresas interessadas - não sei se seria esse o
nome -, das 69, nenhuma apareceu hoje, dia de abertura dos envelopes.

Estamos preocupados porque a região ainda se encontra abandonada.
Aliás, a antiga Comig; atual Codemig, que era a responsável, a dona dos
direitos minerários, abandonou aquela região durante muito tempo. Já se
encontra aqui protocolado um pedido de CPI da Comig, pois muita coisa
ficou sem explicação, por exemplo, as estradas de Maria da Fé e Cristina,
já comprovadamente superfaturadas. A estrada está cada dia pior, e
ainda se construíram aeroportos. Aliás, assim como outras, deveria ter
sido construída a estrada da Serra do Cipó e de Conceição do Mato
Dentro. Pagou por ela, mas não a construiu.

Repito: estamos preocupados, pois há muitos pais e mães de famílias
desempregados. As marcas de água mineral, como Caxambu, Araxá,
Lambari e Cambuquira estão tora do mercado. Em junho, fará um ano.
Isso não é bom. O maquinário se encontra sem manutenção. A questão
social é ainda mais séria. Sou dessa região, do Circuito das Aguas, que
depende muito dessa atividade.

Agora se conseguiu um programa de revitalização do governo estadual
após muita luta e persistência da sociedade local. Esta é uma vitória e um
direito conquistado pela sociedade local, obviamente com a participação
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e a ajuda de entidades do governo, como Deputados. Aliás, houve outra
expectativa. Tenho aqui comigo um aditivo de contrato da concessão que
a Codemig elaborou com as Prefeituras.. Na primeira cláusula, aCodemig
se compromete a reverter em benfeitorias, no Parque das Aguas de
Caxambu, Cambuquira e Lambari, o valor correspondente ao percentual
de 80% da receita auferida com arrendamento do direito minerário,
equipamentos e instalações de envasamento das águas minerais. Quanto
aos "royalties", 80% são uma conquista da região para que sejam
empregados e utilizados em obras nas próprias cidades. Essa expectativa
se torna frustrada a cada dia. O que está ocorrendo? O que houve?
Pediremos aqui à Codemig explicações sobre o que está havendo.

Pode ser que, embora o edital tenha sido aberto, não tenha aparecido
ninguém. Agora, a sociedade local quer assumir. O que mais interessa
para a região é que os turistas possam ir até lá beber a água mineral nas
fontes.

Há que levar em consideração o valor curativo das águas. A chamada
crenoterapia só é positiva e eficaz quando se toma a água na fonte. Um
percentual da água que vai para a natureza, que tem vazão espontânea,
pode ser envasado e ir para o mundo todo. A água de Caxambu,
Cambuquira, Lambari, Araxá, São Lourenço, Passa-Quatro e tantas
outras cidades daquela região é conhecida no mundo inteiro.

Ficamos na expectativa da resolução do problema. Estamos
acompanhando e veremos o que fazer para que aquela população seja
atendida no tocante à riqueza e à beleza da maior província hidromineral
do planeta Terra. Acompanharemos o desenrolar da questão
atentamente.	 -

O segundo assunto que trago a esta Casa diz respeito ao Protocolo de
Kyoto. Hoje, faz 16 anos que esse protocolo está em vigor. Ele está bem
divulgado e conhecido. Trata-se de um esforço de 157 países, mais a
União Européia, para que, de 2008 a 2012, haja a diminuição, pelo
menos em 5%, da emissão de gases que produzem o efeito estufa.

Estamos vendo as mudanças climáticas terríveis, as tempestades e os
tomados no mundo todo, além do recorde de temperatura baixa no
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hemisfério Norte, com muita neve, e do recorde de temperatura alta no
nosso hemisfério. Vê-se, portanto, que a Terra está buscando o
reequilíbrio. Isso é muito sério. Já há cientistas que atestam que, nos
próximos 100 anos, já estão definidas mudanças no planeta. Mesmo que
paremos de causar o efeito estufa, por 100 anos, teremos que buscar o
equilíbrio. Portanto, precisamos de medidas urgentes.

Em Minas Gerais, já há alguns avanços. Está tramitando aqui na
Assembléia um projeto de lei que cria a Agenda 21, oficialmente, em
Minas Gerais. Estamos com 14 anos de atraso. Foi em 1992, na Eco-92,
no Rio de Janeiro, que se fez a proposta dessa agenda. Vários
Municípios de Minas fizeram. Em Itajubá, onde fui Vereador, tínhamos
essa agenda. No Estado, só agora ela está tramitando, preparada pelo
fórum da Agenda 21 em Minas Gerais.

Tivemos vários fóruns sobre mudanças climáticas, com destaque para o
promovido pelo Crea, nosso vizinho, sobre o Protocolo de Kyoto.

Um outro avanço, em Minas Gerais, diz respeito ao projeto pioneiro da
Granja Better, em Patos de Minas. Trata-se de um projeto de geração de
energia elétrica a partir do biogás emitido pelos dejetos de suínos. Eles
deixaram de contribuir para o agravamento do efeito estufa e passaram a
ser usados como energia para a comunidade local.

Temos aqui, neste • Parlamento, o Projeto de Lei n° 2.070/2005, do
Deputado Gustavo Valadares, com a contribuição do Deputado Carlos
Pimenta, de outros Deputados e das emendas que fizemos, instituindo
uma política estadual para implementação do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL. Já está pronto para a inserção na ordem
do dia. Esperamos, Sr. Presidente, que seja colocado em votação em
breve.

Um outro pedido que fizemos refere-se à formação de uma comissão
especial. O potencial de Minas Gerais, principalmente com relação a
resíduos sólidos, é muito grande. São mais de 600 Municípios que ainda
colocam lixo a céu aberto, formando os terríveis lixões, gerando feiúra,
comprometendo a beleza da natureza. O Protocolo de Kyoto tem verbas
mais do que suficientes para resolvermos essa questão. No ano passado,
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o Seminário "Lixo e Cidadania" deixou claro que isso é possível.
Estamos aguardando, agora, aqui na Assembléia, o fórum técnico sobre
educação ambiental.

Solicitamos à Presidência, então, que possibilite a votação do Projeto
de Lei n° 2.070/2005 e que também viabilize a instalação dessa comissão
especial sobre as perspectivas e oportunidades que temos em Minas
Gerais para o lixo.

Temos exemplos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em Salvador,
onde estão resolvendo a questão dos resíduos sólidos. Trata-se de
educação ambiental, de diminuição da produção de lixo, mas também de
reciclagem, de aterros sanitários, de aterros controlados, com uma
destinação mais adequada para o lixo. Belo Horizonte e as cidades da
Grande Belo Horizonte estão buscando soluções.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas,
senti vontade de falar do primeiro ano do Protocolo de Kyoto, que
comemoramos hoje; na expectativa de que, nos próximos anos,
avancemos ainda mais e resgatemos a beleza da natureza.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e da Frente
Parlamentar em Defesa e Preservação das Aguas, da qual também tenho
a honra de participar, quero cumprimentá-lo, Deputado Laudelino
Augusto, companheiro do nosso bloco, pela sua brilhante atuação em
defesa da ecologia e do meio ambiente.

Além de cumprimentar todos os Deputados e Deputadas da Casa no
início desta legislatura, gostaria também de registrar um tato
extremamente importante. Em Belo Horizonte, a partir de hoje, inicia-se o
IV Encontro Nacional da Federação Brasileira de Entidades de Cegos -
Febec - no Serrano Palace Hotel, onde entidades de todo o País, que
defendem os direitos dos portadores de deficiências, sobretudo os cegos,
discutirão o tema "acessibilidade" neste ano, em que a Campanha da
Fraternidade discutirá os direitos das pessoas com deficiências, com o
lema: "Levanta-te, vem para o meio". Minas Gerais e Belo Horizonte se
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sentem orgulhosos de sediar esse evento.

Gostaria de dizer também que o nosso mandato tem procurado
defender sobretudo os direitos dos excluídos. Temos, nesta Casa, vários
projetos em tramitação visando à defesa dos direitos dos deficientes.
Quero convidar todos os que têm esse compromisso para unirmos
esforços neste ano, em que a Campanha da Fraternidade discute os
direitos das pessoas com deficiência.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte e a oportunidade
de, mais uma vez, dirigir-me aos Deputados, às Deputadas e à população
mineira. Que este ano seja fecundo e que o resgate da cidadania consiga
avançar. Que todos sejam cidadãos e cidadãs conscientes e organizados.
Muito obrigado.

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

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P 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, nos termos do parágrafo único do art. 50 do Regimento Interno,

declara a ocorrência de vaga nesta Assembléia Legislativa, em virtude da
renúncia do Deputado Antônio Carlos Andrada.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na P Reunião Ordinária, em 15/2/2006, dos Requerimentos
n

o
s 5.909 a 5.915/2005 e 5.937 a 5.940/2005, do Deputado Leonardo

Moreira; de Meio Ambiente - aprovação, na P Reunião Ordinária, em
15/2/2006, do Projeto de Lei n° 2.809/2005, da Deputada Elisa Costa; e
de Turismo - aprovação, na P Reunião Ordinária, em 15/2/2006, dos
Requerimentos n os 5.854/2005, do Deputado Antônio Andrade,
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5.860/2005, do Deputado Sebastião Helvécio, 5.869/2005, do Deputado
Domingos Sávio, 5.905/2005, da Deputada Vanessa Lucas, 5.935/2005,
do Deputado Doutor Viana. (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, não se trata,

naturalmente, de uma questão de ordem a respeito de dificuldades na
interpretação do Regimento Interno desta Casa, mas sim de uma questão
de ordem cívica que diz respeito a assunto do interesse de Minas Gerais
que esta Casa não pode jamais olvidar. O nosso torrão mineiro tem, sem
a menor dúvida, o privilégio de ter servido de berço para as figuras mais
notáveis que escreveram de maneira excepcional as páginas mais
gloriosas da nação brasileira em todos os setores das atividades
humanas.

Minas Gerais, costumadamente, sempre foi o celeiro de onde saem os
melhores produtos da inteligência, do arrojo e da criatividade no concerto
dos Estados brasileiros. A inibição para acreditar e realçar aquilo que é
nosso torna relegada a nossa memória cívica. Raramente colocamos no
devido pedestal as figuras locais mais iluminadas e que efetivamente
foram aquelas construtoras deste país. Devemos, sim, convir que
raramente, entre nós mesmos, essa fantástica participação tem merecido
o destaque à altura por parte dos nossos próprios conterrâneos, seja por
modéstia, seja por omissão. Freqüentemente conterrâneos nossos são
mais lembrados alhures e também ali festejados de uma forma muito
mais efusiva que entre nós, do que certamente resulta um prejuízo
incomensurável para as nossas tradições.

Triste verdade é essa do menosprezo aos nossos valores mais ternos,
enquanto essas mesmas lideranças são bem reverenciadas fora da linha
demarcatória de Minas e, nesse caso, proposital ou não, quase sempre
com o esquecimento daquele aspecto de mineiridade daquele que se
tomou célebre. E então falta aquele brio, aquele orgulho pelos feitos de
nossos personagens que se fizeram expoentes em suas respectivas
áreas. Por modéstia ou negligência, é certo que temos cometido
omissões em relação às nossas próprias grandezas, mas nunca será
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tarde para resgatar esses valores e para que eles não se percam num
olvido imperdoável. Convenhamos que um povo realmente culto preserva
seus valores, defende-os, enaltece-os, porque tal ato é, além de justo
reconhecimento, um modo salutar de construir a alma dos autóctones.

Entre tantos expoentes destas Minas Gerais, destaca-se, Sr. Presidente
e nobres pares, a figura ímpar de Alberto Santos Dumont, o grande Pai
da Aviação! O seu invento, na verdade, revolucionou o mundo porque o
fez integrado, pois que o domínio do espaço encurtou distâncias e
estabeleceu elos profundos entre os povos para todo o sempre. Assim, o
significado de seu trabalho é incomensurável! No ano em curso, mais
precisamente no dia 23 de outubro, comemorar-se-á o centenário do vôo
do 14-Bis, que, afinal, se constituiu na efetiva conquista do espaço pelo
homem. Foi com o deslumbramento da nossa paisagem acidentada,
alegre e desafiante que, tentando superar com a imaginação as
montanhas de nosso Estado, surgiu no moço Dumont a invencível e
irredutível vontade de voar. Entre o homem, a terra e a idéia, há, destarte,
um elo profundo que dignifica a imortal criatividade mineira.

Alberto Dumont nasceu em Cabangu, nos arredores da hoje nobre
cidade de Santos Dumont, no ano de 1873. Ele era filho de engenheiro e
neto de um joalheiro francês. Seu pai, Henrique, adoece em 1891, e a
família se transfere para Paris, onde ele viu as experiências com balões e
conheceu o motor de explosão, casamento esse de instrumentos úteis,
que, de fato, fez nascer o excepcional projeto na imaginação do jovem.
Ele persiste na idéia, ganha prêmio contornando a Torre Eiffel em tempo
recorde num balão, faz inúmeras experiências e, afinal, consegue voar no
primeiro aeroplano da história em 1906. Tal saga resultou de uma árdua
tarefa, até porque, além da escassez de recursos, havia também a
escassez de meios, donde serem muitos os obstáculos para a
consecução da idéia. Foi o desejo inquebrantável, a capacidade inventiva
do, Pai da Aviação, o principal fator do seu êxito.

E de notar, no entanto, que, apesar da magnitude de sua obra, Santos
Dumont era, bem no estilo mineiro, um cidadão modesto, destituído de
vaidades, que desdenhava as honrarias. Nem por isso, havemos nós de
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esquecer o seu grande feito, saído da imagem das entranhas de Minas
na intuição predestinada daquele ilustre e aguerrido conterrâneo nosso.
Poucos, raros são, entretanto, os monumentos dedicados a essa imortal
figura, particularmente em nosso Estado e especialmente em nossa
Capital. Não importa o que será preparado alhures ou em outros escalões
nacionais, mas é importante - até um dever cívico de nossa parte, um ato
de preservação da memória histórica - que se faça aqui uma
comemoração condigna no transcurso dos 100 anos do vôo do aparelho
mais pesado que o ár.

Ora, se tudo começou em Minas, aqui deve necessariamente estar o
principal monumento que relembrará o feito e a figura. Nada mais justo
que, no lugar mais proeminente de nossa Capital, se erga um
monumento, a inaugurar-se solenemente em 23 de outubro, que leve
para os nossos pósteros o reconhecimento do mérito do notável aviador.
Por razões óbvias poder-se-ia erigir uma réplica do 14-Bis em Belo
Horizonte, que ficaria como o símbolo da cidade, como o Cristo Redentor
e a Torre Eiffel simbolizam o Rio de Janeiro e Paris. Poderia ser em aço
ou concreto, em tamanho adequado, naturalmente, próximo ao ponto
mais alto da Serra do Curral, bem visível para todos os belo-horizontinos
e de quem visita a Capital, imortalizando a obra de um grande
conterrâneo nosso.

Por essas razões, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que submeta à
apreciação dos nobres pares, se não agora, oportunamente, o
requerimento que apresentarei. (- Lê:)

"O Deputado Ermano Batista, que abaixo subscreve, requer de V. Exa.,
cumpridas as formalidades legais, seja indicada ao Exmo. Sr. Governador
do Estado, Dr. Aécio Neves, a oportuna, justa e imperiosa necessidade
de se erguer, com os recursos disponíveis no orçamento, um monumento
em que se comemore, de maneira condigna, os 100 anos do vôo do 14-
Bis pelo ilustre conterrâneo nosso, Alberto Santos Dumont, a ser
comemorado em 23110/2006, ano de seu centenário."

Este é o requerimento que submeto à apreciação de V.Exa. e dos
nobres pares, muito obrigado.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
terça-feira, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada será publicada na edição do dia 21/212006). Levanta-se
a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 2 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

16/212006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Leitura do Termo de posse - Assinatura do termo de
posse - Posse do Deputado Gustavo Corrêa - Palavras do Deputado
Carlos Pimenta - Palavras do Deputado Gustavo Valadares - Palavras do
Deputado André Quintão - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Palavras do Deputado Gil Pereira - Palavras do Deputado Weliton Prado -
Palavras do Deputado Domingos Sávio - Palavras do Deputado Leonídio
Bouças - Palavras do Deputado Marlos Fernandes - Palavras da
Deputada Maria Olivia - Palavras do Deputado Ermano Batista - Palavras
do Deputado Sebastião Helvécio - Palavras do Deputado Márcio
Kangussu - Palavras do Deputado João Leite - Palavras do Deputado
Gustavo Corrêa.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência convida a

tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Gustavo Corrêa; e
Oscar Dias Corrêa Júnior, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral e pai do
empossando.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de

posse do Deputado Gustavo de Faria Dias Corrêa, que ocupará a vaga
decorrente do afastamento definitivo do Deputado Antônio Carlos
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Andrada, para a investidura no cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1 0-Secretário, para proceder à

leitura do termo de posse.
O Sr. Secretário (Deputado Gustavo Valadares) - (- Procede à leitura do

termo de posse.).
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o Deputado

Gustavo Corrêa, por haver prestado o compromisso regimental ao
assumir seu mandato como terceiro suplente da Coligação PSDB-PFL-
PPB-PSL-PAN, está dispensado de fazê-lo ao passar à condição de
efetivo. A Presidência convida o Deputado Gustavo Corrêa a assinar o
termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e
pelo Sr. 10-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
Posse do Deputado Gustavo Corrêa

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Gustavo Corrêa.
Gostaríamos, em nome da Mesa Diretora desta Casa e em nome do
Presidente Mauri Torres, de cumprimentar o ilustre Deputado que agora
assume de forma definitiva o cargo de Deputado Estadual nesta Casa.
Gostaria de desejar-lhe que dê continuidade ao trabalho que já vem
sendo prestado a esta Casa e a todo o povo mineiro. Parabéns,
felicidades e sucesso como Deputado efetivo desta Casa.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta
Gostaria também, Sr. Presidente, em meu nome e em nome da nossa

Bancada do PDT de cumprimentar o Deputado Gustavo Corrêa por este
ato. Ele já é um dos nossos companheiros e tem feito um trabalho muito
bom como Deputado Estadual. E uma esperança que Minas Gerais tem
nessa nova safra de políticos que inicia sua caminhada, pois é o primeiro
mandato de Gustavo. Certamente ele terá a oportunidade de disputar
outros mandatos e galgar outros cargos. Tenho certeza de que
competência não lhe falta, assim como vontade. O que mais admiramos
no Gustavo é sua vontade, a garra com que encarou e assumiu seu
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mandato de Deputado Estadual. Para nós, é uma alegria saber que
agora ele se efetiva como Deputado Estadual e que certamente dará uma
grande contribuição neste último ano de mandato e no próximo, porque
tenho certeza de que V. Exa. estará aqui presente.

Queria cumprimentar o Dr. Oscar Dias Corrêa, pai do Gustavo, que é,
sem dúvida alguma, uma reserva jurídica e moral que temos em Minas
Gerais, um homem que fez história, não só por seu trabalho, mas de toda
a sua família. Para nós, é muito importante sua efetivação.

Na nossa região, V. Exa. é bastante conhecido e tem feito um bom
trabalho, sendo considerado um dos expoentes e defensores,
principalmente do Norte de Minas.

Que Deus o ajude e lhe dê muita paz! Competência não lhe falta para
que V. Exa. continue a ser o grande Deputado que é. São esses os meus
votos, como amigo, companheiro e colega, e os de todos que aqui estão,
de maneira especial, da nossa Bancada do PDT. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares
Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Deputado Gustavo Corrêa, em

nome do nosso partido, o PFL, que ele também representa nesta
Assembléia. Alguns companheiros não puderam estar presentes, mas
pediram-me que lhe transmitisse um abraço e que lhe desejasse todo o
sucesso do mundo. O Deputado Gustavo Corrêa já fazia parte desta
Casa há algum tempo e vem demonstrando, de forma muito clara, que é,
sem dúvida alguma, como já disse o Deputado Carlos Pimenta, uma das
grandes lideranças jovens do Estado. de Minas Gerais. Particularmente
me considero seu amigo. Somos conterrâneos, nascidos em Belo
Horizonte, que ganha mais um representante para defendê-la nesta Casa
Legislativa.

O PFL ganha - e muito - com a posse definitiva do Deputado Gustavo
Corrêa. Peço licença para falar em nome deste partido ao nosso grande e
eterno Líder aqui presente, pai do Gustavo, Deputado Oscar Dias Corrêa,
hoje Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que muito nos honra por ter
pertencido aos quadros do PFL.

Gustavo, desejo-lhe todo o sucesso do mundo. Conte comigo. Tenho
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certeza de que nossa juventude permitir-nos-á mudar muito do que ainda
precisa ser modificado no Estado de Minas Gerais. Parabéns, sucesso.
Com certeza, caminharemos juntos por muitos e muitos anos. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão
Sr. Presidente, em nome do Bloco PT-PCd0B, queria cumprimentar o

Deputado Gustavo Corrêa por sua efetivação. Compartilhamos do mesmo
sentimento externado pelos demais Deputados que nos antecederam,
tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de seu empenho
e de seu trabalho aqui, na Assembléia. Particularmente, Deputado
Gustavo Corrêa, ressalto a amizade e o bom relacionamento institucional
que temos mantido como Líder do PT e também como companheiro de
trabalho nesta Assembléia. Que Deus ilumine ainda mais sua trajetória
política e pessoal!

Externo também meu cumprimento a seu pai, Dr. Oscar Corrêa, que
também tem uma folha de bons serviços prestados a Minas Gerais e a
seu povo.

Esperamos que você faça um bom trabalho. Deixo aqui um forte e
sincero abraço em nome dos Deputados e Deputadas do Bloco PT-
PCd0B.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o caríssimo Deputado Gustavo

Corrêa e seu pai, Dr. Oscar Dias Corrêa, além de todos os Deputados e
Deputadas presentes. Devo manifestar a nossa satisfação, em nome do
PSDB e também em nome da Comissão de Constituição e Justiça, na
qual tenho o Deputado Gustavo Corrêa como parceiro.

Sem dúvida alguma, é um momento importante para a Casa. Hoje a
efetivação do Deputado Gustavo Corrêa vem ratificar seu brilhantismo no
trabalho parlamentar. Tenho certeza absoluta de que, com sua
efetivação, mais do que nunca o Parlamento mineiro ganha uma forte
expressão, apesar de, mesmo sem sua efetivação, o Deputado já ter
demonstrado o brilho de sua inteligência, seu caráter e, principalmente,
sua vida voltada para o serviço público. Ele nos tem dado uma lição,



159

acima de tudo, de trabalho.
Saúdo V. Exa., caríssimo companheiro de comissão, e também seu pai.

Lembro ainda o velho e caríssimo amigo, Oscar Dias Corrêa, que deixou
a Minas Gerais um legado extraordinário. Hoje sua memória está gravada
na história do desenvolvimento de Minas e do Brasil. Certamente este
momento é ímpar. Mais que nunca o PSDB e a Comissão de Constituição
e Justiça estão felizes pela efetivação de V. Exa. Com certeza, sua
cadeira estará reservada por muitos anos, por sua retidão e, sobretudo,
por seu espírito público, peculiar à família Dias Corrêa. Parabéns! Que
Deus o abençoe!

Palavras do Deputado Gil Pereira
Compartilho também, Sr. Presidente, da alegria do Parlamento mineiro

pela efetivação do nosso colega Gustavo Corrêa. Minhas saudações se
estendem a seu pai, pela história dessa família que tem a tradição da
política mineira há décadas. V. Exa., um jovem que está chegando, terá
muito trabalho não só na Assembléia, mas em outros parlamentos, como
na Câmara, no Senado, seguindo a trajetória da família. A raiz da sua
família pertence ao Norte de Minas, Montes Claros, o que é uma honra e
nos faz sentir orgulho por ser filho de Montes Claros e trabalhar por
aquela região. Parabenizo-o e dou o testemunho da sua luta, do seu
trabalho em prol de Minas Gerais, em especial ao Norte de Minas. Tem-
se no interior do Estado um ditado que diz: "a árvore é boa e os frutos são
bons". E isso tem seguido na família Dias Corrêa. Parabéns!

Palavras do Deputado Weliton Prado
Deputado Gustavo Corrêa, realmente é uma honra, é uma grande

alegria fazer parte dos 77 Deputados que compõem a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Hoje Minas Gerais, com quase 20 milhões
de habitantes, tem de 12 a 13 milhões de eleitores. Apesar das nossas
diferenças e de estarmos de lados opostos, sou testemunha da sua
lealdade, da sua maturidade, o que considero fundamental. Acredito ser
muito importante a participação da juventude nesta Casa, a renovação, a
mudança. Sempre digo que deve ser feita a união das experiências, das
pessoas históricas, que dedicaram a vida para uma sociedade melhor,
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com a força, a garra e a energia da juventude. E preciso andar de mãos
dadas. Estamos cientes da sua seriedade e maturidade nos trabalhos
desenvolvidos por V. Ex . nesta Casa. Desejo-lhe felicidades e sucesso.
Continue na luta.

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e meu prezado amigo

Gustavo Corrêa; neste momento, quero unir-me aos demais colegas para
manifestar nossa alegria, nós que já o temos como companheiro de
trabalho, como Deputado de fato, diga-se de passagem, um Deputado
brilhante dessa nova geração. Eu, não tão jovem como V. Exa.,
comungando do mesmo espírito, do mesmo entusiasmo, posso dar o
testemunho da sua contribuição, o que já é uma realidade na Assembléia
Legislativa, naturalmente com repercussões em toda a Minas Gerais.
Saúdo também o seu pai, Oscar Corrêa, essa referência do Judiciário,
magistrado respeitadíssimo por todos, com uma postura de integridade
que é admirável. Cumprimento-o, neste momento, pela confirmação da
efetivação de V. Exa., que já ocupa cadeira nesta Casa por um bom
tempo. Um processo extremamente justo. Sua votação foi fantástica.
Com certeza, uma das maiores votações de Minas. Isso é um pouco da
estrutura partidária, da história da política brasileira. Coisas que temos
ainda de trabalhar para avançar um pouco mais. V. Exa. foi um dos mais
votados em Minas Gerais e, portanto, merecia essa efetivação, que, para
nossa alegria, se dá neste momento. Reitero, portanto, a minha
disposição de continuar sendo seu parceiro e agradecer as inúmeras
vezes em que pude contar com sua presença na Comissão de
Fiscalização Financeira, ajudando-nos em momentos emergenciais. São
momentos em que o trabalho se acumula, como ocorreu no final do ano
de 2005, quando havia simultaneamente várias comissões reunindo-se
ao mesmo tempo, vários projetos sendo debatidos e precisávamos de
mais um companheiro para completar o quórum ou para ajudar-nos na
votação.

V. Exa. se desdobrou, além dos trabalhos previstos, apresentando-se
sempre com boa vontade. Parabéns. Deixo meu testemunho e
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compromisso de estarmos lado a lado, até porque carregamos as
mesmas bandeiras, V.Exa. no PFL e eu no PSDB, com a consciência da
responsabilidade que nos aguarda neste ano. A responsabilidade de
trabalharmos por um novo rumo para o Brasil e construirmos uma
alternativa melhor para o nosso país, além de darmos seqüência ao
trabalho sério do Governador Aécio Neves. Parabéns e muitas
felicidades.

Palavras do Deputado Leonidio Bouças
Caro Deputado Gustavo Corrêa, este momento é de grande alegria

para esta Casa e todos os seus colegas, como você mesmo pode
observar. Na verdade, amanhã, nada mudará, pois V.Exa. já cumpria um
importante papel nesta Casa. Tornou-se presente e respeitado no tempo
em que aqui esteve, logo todos vêm com grande alegria sua
permanência, sua efetivação.

Estamos felizes, pois mostrou, nesta legislatura, seu trabalho, sua
inteligência, seu descortino e, acima de tudo, seu equilíbrio e lealdade. E
disso que Minas precisa, e não poderia ser diferente. Ao estender os
cumprimentos a seu pai, o grande Oscar Corrêa Júnior, digo que "filho de
peixe peixinho é". Em seu caso, a responsabilidade é ainda maior, porque
é neto de peixe também. Descende de homens que se dedicaram à vida
pública brasileira e mineira com um papel importantíssimo. Por isso,
vemos sua efetivação e o trabalho que tem realizado nesta Casa com
grande alegria.

Minas, que está indo bem, precisa disso mais do que nunca. Ontem,
dessa tribuna, tive a oportunidade de dizer o quanto Minas está se
transformando nos últimos anos. A Minas caída, que não estava mais
encontrando o caminho do desenvolvimento, acabou. Hoje, vivemos uma
Minas equilibrada. A Minas dos grandes déficits, que pagava o 13° aos
seus servidores em até oito meses, acabou. E coisa do passado. V.Exa.
está contribuindo com essas mudanças, que são comandadas pelo
Governador Aécio Neves e, o mais importante, com o apoio desta
Assembléia Legislativa que V.Exa. integra.

Mais uma vez, expressamos nossa alegria e deixamos nossos
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cumprimentos, pois Minas ganha com sua presença nesta Casa.
Parabéns.

Palavras do Deputado Marlos Fernandes
Deputado Gustavo Corrêa, este é seu momento; um momento

importante porque efetiva seu mandato. Nos trabalhos desta Casa, nas
comissões, dedicou-se com muito brilhantismo. Cumprimento-o pelo
importante momento. A suplência reserva oportunidades, e esta é a sua.
Cumprimento-o, também, em nome do povo araguarino, pois lá você tem
bons amigos.

A comunidade de Araguari cumprimenta-o, pois lá esteve a família
Corrêa. Em alguns momentos, o nosso Juiz Oscar Dias Corrêa foi
empresário.

Quero saudá-lo também, em nome da Bancada do PPS e dos
companheiros, por este momento. Que V. Exa., que tem muita
competência, tenha uma caminhada com muito brilhantismo! Com
certeza, estará referendado por todos nós. Que Deus o acompanhe e que
tenha um bom caminho! Obrigado.

Palavras da Deputada Maria Olivia
Sr. Presidente; meu querido amigo Gustavo Corrêa; Oscar, seu pai,

amigo de longas datas. Gustavo, quero falar-lhe, como se fosse sua mãe,
que hoje deve estar muito feliz, e em nome das mulheres desta Casa. Já
fui suplente. Não desanime, pois isso foi há 16 anos. Tornei-me efetiva e
continuei meu trabalho nesta Casa. Aqui, a cada dia surgem novidades,
conhecemos pessoas.

Hoje estamos muito felizes! Registro também a posse do nosso colega
Toninho Andrada, um grande amigo, uma pessoa que me ajudou a
caminhar nesta Casa, apesar de ser novato e muito mais novo do que eu.
Trata-se de um homem muito inteligente.

Gustavo, para V. Exa. o dia deve estar sendo muito especial, pois está
assumindo o lugar de uma pessoa que queria algo talvez melhor do que
esta Casa: o Tribunal. Está assumindo numa situação muito tranqüila,
bonita. Já assistimos a muitas posses tristes de suplentes, situações em
que a vaga estava sendo preenchida em virtude da partida de um colega
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para a eternidade. Vivenciei isso aqui.

Então, em nome das mulheres, quero dizer-lhe que tenho carinho por
sua família. Ontem recebi um cartão muito bonito da sua avó, Ana
Amélia, que é uma pessoa maravilhosa, mulher de muita fibra, e do seu
avô, Gilberto Faria. O nosso respeito ao seu saudoso avô, que partiu há
pouco tempo. A memória dele será eterna em Minas Gerais.

Estou partindo desta Casa por opção. Quero que V. Exa. continue
ajudando principalmente o Sul de Minas, onde sempre tive grande
representatividade. Peço-lhe que continue a pautar-se pela vida do seu
pai, que sempre foi invejável como político. Saiu da política com as mãos
limpas, deixando seu nome no Estado de Minas Gerais e neste país. Seja
feliz, Gustavo! Vá às eleições e seja vitorioso como eu fui.

Realmente saio desta Casa por opção. Acredito que V. Exa. representa
uma camada de jovens. Estou muito feliz! Há muitos jovens nesta Casa -
entre outros, V. Exa. e Weliton Prado. Esta Casa precisa de jovens. Nós,
agora, temos de descansar, afastar-nos e dar lugar aos jovens que têm
muita esperança neste Estado e neste país. Gustavo, um grande abraço
extensivo à sua família! Um beijo especial à sua mãe e à sua avó.

Palavras do Deputado Ermano Batista
Sr. Presidente, nobres pares, meu caro e brilhante político de Minas, Dr.

Oscar Dias Corrêa Júnior, funcionários, imprensa, senhores, caro colega
Gustavo. Gustavo, eu não poderia silenciar-me neste momento de alegria
para Minas, porque a sua presença nesta Casa engrandeceu e valorizou
muito o nosso trabalho.

Você demonstrou que não é do tipo que tem vertigem das alturas; é do
tipo que reconhece que o que sustenta a árvore não são as folhas, nem
os frutos, nem as flores, mas as raízes. Por isso você sempre soube olhar
para baixo. Chegou a esta Casa jogando no primeiro time; esforçamo-nos
muito para não ficar na cerca. E você nunca nos negou um gesto de
carinho, simpatia, humildade. Tinha um procedimento que nos envaidecia
constantemente, dizendo-se aprendiz. Tal fato nos enchia de orgulho e
prazer, embora sabíamos que isso partia da sua modéstia, e não da
nossa competência.
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Receba o meu abraço, continue firme nessa senda e não se desvie
desse caminho. Minas precisa de você; você vai longe. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Sebastião Helvécio
Caro Deputado Gustavo Corrêa, também gostaria, neste instante em

que a Assembléia comemora sua posse nesta legislatura, de trazer a
minha palavra, o meu depoimento, e cruzar as nossas histórias. Sua
posse como Deputado tem uma relação muito íntima com a minha
pessoa e pode, na sua juventude, servir para mostrar a importância da
pluralidade da Casa parlamentar.

Este ano de 2006 é muito especial para os mineiros e aqueles que
amam Minas Gerais, pois estamos comemorando 50 anos da publicação
da obra maior daquele que julgo o maior escritor das Minas Gerais, por
quem tenho uma admiração muito grande e a quem recorro em muitos
momentos importantes da minha vida. Falo de João Guimarães Rosa e
"Grandes Sertões Veredas", que, neste ano, completa 50 anos. Esse
escritor maravilhoso, que soube trazer palavras do regionalismo de Minas
para o cenário nacional, mostra, na simplicidade da mineiridade, a
esperança que temos nesta Casa parlamentar.

Lembro-me muito bem, Gustavo, de que, quando estávamos nas
eleições municipais, para surgirem as oportunidades de eleições, havia,
naquele momento, uma vontade e um desejo do Governador Aécio Neves
de que, na minha cidade, Juiz de Fora, marchássemos com um candidato
do PSDB, o Deputado Custódio Mattos. Não consegui ir para o segundo
turno e, por questão de entendimento na minha cidade, não obedeci nem
ao pedido do Governador nem ao pedido do Senador Itamar Franco, o
nosso grande líder em Juiz de Fora. Optei por apoiar o candidato Alberto
Bejani, que acabou ganhando as eleições numa disputa muito acirrada,
por cerca de 1% apenas de decisão do nosso eleitorado. E vejo uma
coincidência interessante: ali surgiu a primeira oportunidade para a sua
chegada a esta Casa. Jamais me esquecerei de quando nos
encontramos na sala da Diretoria-Geral, em nosso primeiro contato.
Você, chegando com o entusiasmo da sua juventude, e eu, que hoje
pertenço ao grupo dos Deputados com maior número de mandatos - já
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estamos na nossa Sa Legislatura -, tendo esse encontro do
renascimento, constante aqui. As vezes a pessoa é jovem, às vezes
possui muita experiência; a política tem esse dom que muda a nossa
vida. Que você jamais perca no seu coração o encantamento da
possibilidade, uma coisa extraordinária

Chegamos a esta Casa todos os dias com a possibilidade concreta de
fazer algo a alguém que não nos conhece, mas que precisa do nosso
trabalho de representação.

Há algum tempo, houve aqui uma disputa, que hoje se consolida, para o
Tribunal de Contas. Disputei com o nosso querido colega Deputado
Antônio Carlos Andrada, que agora toma posse como Conselheiro. Fui
derrotado também numa disputa muito bonita nesta Casa, com a
diferença de apenas três votos, mas fico feliz. Isso lhe mostra o que a
vida pública nos traz: em uma hora somos vencedores; noutra,
derrotados. Mas o importante é que em momento algum percamos, como
homens públicos, a fé no que acreditamos.

Vivenciei intensamente a feliz coincidência de ter ajudado o Bejani e de
você ter ficado próximci. Tenho a certeza de que, se não fosse a questão
da efetivação, poderíamos estar numa situação diferente. Mas confesso-
lhe que estou muito feliz. Tenho uma alegria muito grande de ser
Deputado. Hoje, vendo o seu pai, que para todos os mineiros é um
exemplo, e o seu querido avô, que sempre foi uma referência aos
políticos do nosso Estado, ficamos muito felizes de vê-lo como Deputado
efetivo nesta Casa.

Concluindo essa minha pequena intervenção, queria pedir que o
espírito sertanejo de Guimarães Rosa, o espírito político do grande
embaixador Guimarães Rosa, o espírito daquele que conseguiu fazer das
palavras o verdadeiro encanto do discurso das nossas Minas Gerais
esteja sempre presente nesse seu coração tão jovem e cheio de
esperança! Que todos nós - os mais antigos, de cabelos brancos, e os
mais jovens desta Casa - tenhamos a esperança e a convicção de que
você haverá de ser sempre um Deputado, na acepção da palavra,
preocupado com a representação daqueles que, muitas vezes, não
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possuem a oportunidade de ter a voz e a vez das Gerais. Seja feliz!
Tenho a certeza de que, no ano que vem, na próxima legislatura,
estaremos aqui juntos para construir esta Minas que tanto amamos e
queremos.

Palavras do Deputado Márcio Kangussu
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar; meu caro colega Deputado

Gustavo Corrêa; Juiz e ex-Deputado Oscar Corrêa; senhores
parlamentares; pelo PPS falou o Deputado Manos Fernandes. Faço uso
deste microfone para falar como testemunha de alguém que sempre
acompanhou a vida pública da sua família, a partir do seu avô, em quem
a minha cidade e a minha região sempre votou. Há poucos meses, vocês
sofreram e ainda sofrem um tremendo vazio, com a ida do ex-Ministro e
da referência, como disse o Sebastião Helvécio, do Prof. Oscar Corrêa.

Deputado Gustavo Corrêa, o que lhe desejo? Que você se inspire e
norteie toda a sua vida pública nos exemplos do seu avô e do seu pai.
Seja feliz!

Palavras do Deputado João Leite
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar; Deputado Gustavo Corrêa; Juiz

Oscar Dias Corrêa e ex-Deputado; creio que hoje se confirma o desejo da
população do Estado de ver Gustavo Corrêa como Deputado à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Sem dúvida, um grande número de mineiros desejou que isso
acontecesse. A democracia é assim, não falha. Aqueles que desejavam
ter o Deputado Gustavo Corrêa como representante certamente estão
celebrando essa conquista com satisfação.

Como Deputado, sinto-me feliz com sua presença. Primeiro, veio o
reconhecimento nas urnas; agora, por meio dos próprios trâmites da
democracia, faz-se justiça garantindo-se que V. Exa. ocupe uma das
cadeiras da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Creio que o
Parlamento mineiro ganha com sua presença. Tive oportunidade de vê-lo
atuar no Poder Executivo, quando também ocupava uma Secretaria no
governo Aécio Neves. Isso aconteceu em 2003, no início do governo,
quando o Estado passava por um momento grave, tendo em vista as
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enchentes que atingiam muitos mineiros. V. Exa., que é muito jovem e,
na oportunidade, era assessor do Governador, foi escalado para viajar
pelo Estado e acompanhar a situação que a população estava vivendo.

A partir de uma grande aliança entre o governo e a sociedade, pudemos
atender a população naquele momento. Realizamos um grande
movimento, denominado Minas Solidária. Lembro-me especialmente de
uma conversa que tivemos. Muitos desejavam privatizar o Mineirão, cujos
alojamentos, na época, receberam mais de mil pessoas desabrigadas de
Belo, Horizonte. Tivemos o cuidado de abrigá-las naquele momento tão
drástico que a região metropolitana, enfim, o Estado inteiro vivia. Para
mim, foi um grande aprendizado. Imagino que também o foi para o
assessor Gustavo Corrêa, que logo veio para a Assembléia Legislativa e
mostrou sua competência. Creio que aprendeu muito com seu pai e com
sua família, que tem uma folha de serviços prestados ao Estado de Minas
Gerais e ao Parlamento mineiro.

Agora, vemos a justiça sendo feita, no momento em que se responde a
um anseio da população de Minas Gerais. Deputado Gustavo Corrêa,
desejo que V. Exa. tenha, na cadeira que passa a ocupar na Assembléia
Legislativa, o mesmo sucesso que conquistou em poucos anos de vida
pública. Parabéns!

Palavras do Deputado Gustavo Corrêa
Caro Presidente •e colega Deputado Fábio Avelar; meu pai, Oscar

Corrêa, que está presente e tem sido uma das minhas luzes e me dá
apoio para que eu possa seguir, buscar os melhores caminhos na vida
pública; caros colegas.

Serei breve. Confesso-lhes que não me programei para fazer uso da
palavra. Todavia, como bem disse o Deputado Marlos Fernandes, a
política sempre nos prega momentos de surpresa. Ademais, como
ressaltou o Deputado Sebastião Helvécio, traz-nos momentos de vitórias,
de alegrias e de tristezas.

Hoje, o momento é de alegria para mim, mas de tristeza para esta
Casa, que perde o Deputado Antônio Carlos Andrada. Com  certeza, no
Tribunal de Contas, ele representará e fiscalizará os Municípios de Minas
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Gerais, o que fará de forma séria, digna e honrada, como aprendeu com
seus pais.

Deixo aqui minhas palavras de agradecimento ao Deputado Antônio
Carlos Andrada, que saiu vencedor de uma eleição disputada e
democrática com o Deputado Sebastião Helvécio. Depois de longa
disputa judicial, na manhã de hoje, foi empossado no cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas.

Agradeço e aqui volto às minhas palavras, na surpresa de ouvir de cada
um dos que me antecederam palavras de estímulo, dedicação e respeito,
mas, acima de tudo, de amizade.

Como disse o Deputado João Leite, iniciei a minha vida pública há
cerca de cinco anos. Dando os primeiros passos, visitava cada uma das
cidades de Minas Gerais atrás do sonho de um dia sentar em uma
cadeira da Casa.

Quis o destino do povo, a vontade das urnas ou o nosso regime
democrático eleitoral que eu aqui não estivesse desde o começo. Como
tudo na vida - e ela é um constante aprendizado -, por vontade de Deus,
passei dois anos longe daqui. Nesse período, aprendi muito com o
Governador Aécio Neves, que tem buscado, diária e arduamente, inserir,
de forma correta, o nome de Minas no cenário nacional. E, graças a sua
competência, tem conseguido.

Em 2004, ano das eleições municipais, alguns colegas que aqui
estavam se dispuseram a enfrentar as urnas mais uma vez para colocar
seus nomes em xeque para os eleitores. Para felicidade dos povo de
Poços de Caldas e de Juiz de Fora, foram eleitos, respectivamente, os
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Alberto Bejani.

Aí, sim, no início de 2005, começou a se concretizar o sonho desse
jovem idealista, sonhador, acima de tudo, aquele que acredita que Minas
pode ser um Estado melhor e mais justo para viver. Aqui cheguei dando
os meus primeiros passos inseguros e temerosos, mas sempre tive o
apoio dos colegas. Hoje gostaria de agradecer a cada um de vocês.
Como disse o Deputado Ermano Batista, cada um de vocês foi um
professor, um companheiro, mas, acima de tudo, um amigo.
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Neste um ano de Casa, aprendi o quanto ela é enigmática e o quanto é

importante termos tranqüilidade e serenidade para que se chegue sempre
ao consenso, ao diálogo. Aos colegas, os meus agradecimentos pelo
quanto que cada um de vocês têm feito e me ensinado.
Independentemente de ideologias ou de partidos políticos, contem
sempre com o amigo, companheiro e aprendiz Gustavo Corrêa.

Eram essas as minhas palavras de agradecimento a cada um de vocês
por tudo que têm me ensinado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a
presença de todos, especialmente do nosso grande amigo e
companheiro, homem público brilhante, Dr. Oscar Corrêa, pai do nosso
ilustre Deputado Gustavo Corrêa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.612/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar a denominação de Vereador José de Souza Sobrinho ao
trecho da Rodovia LMG-602 que liga o Município de São João do Paraíso
ao entroncamento de Indaiabira e Taiobeiras.

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, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objetivo da proposta prestar justa

homenagem à memória de José de Souza Sobrinho, pessoa de
reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao Município de
São João do Paraíso, sua terra natal, onde viveu até falecer.

Sendo um dos fundadores do Povoado de Barrinha e do próprio
Município, veio a tornar-se um dos seus primeiros Vereadores, com
destacada atuação. Assim, angariou o respeito e a admiração da
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população local.
Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a pretendida

honraria.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.612/2005, em turno único.

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2006.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.736/2005
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Fundação Educativa Comunitária -
Fundep -, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Fundamentação
A referida Fundação tem como finalidade maior a criação de

oportunidades para a difusão das idéias, cultura, tradição e
características sociais do Município de João Pinheiro.

Por isso realiza serviços de radiodifusão sonora, por meio dos quais
prioriza a transmissão de programas educativos; concorre para a
administração de instituições de ensinos fundamental, médio e superior,
bem como para a criação e a manutenção de creches, centros de cultura,
museus e bibliotecas.

Além disso, desenvolve atividades de assistência social voltadas para
crianças, adolescentes e idosos carentes.

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

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação doProjeto de Lei n°

2.736/2005, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2006.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 5.528/2005
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em estudo

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício
ao Juiz da Comarca de Nova Ponte solicitando cópia da ação de
desapropriação da área alagada para abrigar o reservatório da Usina
Hidrelétrica daquele Município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" em 27/10/2005, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A construção da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte iniciou-se da década

de 80, após vários anos de estudos para a escolha do melhor lugar para
a nova sede municipal.

Os moradores, em sua maioria, tiveram suas casas desapropriadas pelo
Estado, devido ao lago que se formou com a construção da Usina, e
foram removidos para a nova cidade.

A cidade nova foi construída em estilo moderno, de forma planejada,
com vias retilíneas, o que a distinguiu totalmente da antiga cidade.

Em 17/10/2005, este Parlamento, por meio da Comissão de Direitos
Humanos, realizou audiência pública na Câmara Municipal de Nova
Ponte, na qual foram ouvidos depoimentos de vários moradores. Todos
reclamaram do fato de ainda não terem conseguido regularizar a situação
de seus imóveis. Isso dificulta aos moradores a requisição de
empréstimos bancários para reformar suas casas, além de constituir um
obstáculo para os herdeiros nos inventários das pessoas que faleceram.

Consideramos meritório o pedido de informação ora proposto, tendo em
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vista a necessidade de regularizar a situação de aproximadamente 400
lotes, bem como o disposto no art. 102, V, "c", do Regimento Interno
desta Casa, ou seja, a defesa dos direitos individuais e coletivos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

5.528/2005.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de fevereiro de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 5.529/2005
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício
ao Presidente da Cemig, solicitando que envie a esta Casa cópia de
documentos que comprovem a indenização dos proprietários de imóveis
na cidade de Nova Ponte na época da construção da usina hidrelétrica,
bem como a relação nominal destes.

Após publicação no "Diário do Legislativo", em 27/10/2005, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os estudos para a construção da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte se

iniciaram ainda na década de 60, mas somente durante a década de 80 é
que ela foi construída. Tendo sido autorizada a obra, vários estudos
foram feitos para a escolha do melhor lugar para a construção da nova
sede municipal, pois a antiga seria quase totalmente encoberta pelas
águas do lago que se formaria.

Passados 11 anos da inauguração da usina e terminado o processo de
remoção de 45 mil pessoas para a nova cidade construída pela Cemig,
resta ainda regularizar a situação de aproximadamente 400 lotes, cujos
ocupantes não receberam a escritura dos imóveis.
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Em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos

deste Parlamento, em 17/10/2005, na Câmara Municipal de Nova Ponte,
foram apresentadas várias reclamações de moradores, dizendo respeito
a principal delas à regularização oficial dos lotes.

Sem a escritura, os ocupantes desses lotes não são legalmente
proprietários de seus imóveis, não podendo oferecê-los como garantia em
caso de empréstimos bancários para reformar suas casas; também não é
possível resolver a situação dos herdeiros nos inventários daqueles que
já faleceram.

Na tentativa de buscar solução para essas questões, a Comissão de
Direitos Humanos propôs, por meio do requerimento ora analisado, que a
Cemig envie a esta Casa cópia dos documentos que especifica.

Consideramos relevante a análise desses documentos para que o
problema sela resolvido da melhor forma possível.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

5.529/2005.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de fevereiro de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2006

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.827/2005

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública - Consep -, com sede no Município de Sabinópolis.

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

Fundamentação
A instituição em causa tem como objetivo maior a integração das

lideranças comunitárias da região de Sabinópolis, a fim de estabelecer
junto aos órgãos policiais políticas de apoio operacional e educativo que
contribuirão para a manutenção da segurança pública e o bem-estar
social. Atua também na preservação ambiental, quando sua demanda
necessita de intervenção policiaL

Promove palestras, seminários, em que são debatidos programas de
informação e divulgação de ações de autodefesa para a coletividade, e
campanhas educacionais sobre segurança pública. Auxilia na avaliação
de desempenho das forças policiais locais, recebendo críticas e
sugestões que visam a melhoria dos serviços prestados. Estimula
parcerias e firma convênios para treinamento e capacitação profissional
dos policiais que atuam na sua área.

Essas atividades são complementadas pelo esforço de defender o
cumprimento do estatuto da criança e do adolescente e a humanização
da missão policial.

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

Conclusão

_ -



175
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.827/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2006.
Leonardo Moreira, relator.

rs- -
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 13/12/2005

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé
Maia, Sargento Rodrigues e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Adalclever Lopes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em
audiência pública, a utilização de viaturas policiais para o atendimento de
fins estranhos ao interesse público. A Presidência interrompe a P Parte
da reunião para ouvir os Srs. Nelson Henrique Queiroz Garofolo e Cel.
PM Cláudio Lelis, Corregedores-Gerais da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e da PMMG, respectivamente; Denilson Feitoza, Promotor
de Justiça; Sargento PM José Luiz Barbosa, Presidente da Associação de
Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -; Major PM Zoé
Ferreira Santos, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e
Bombeiros Militares de Minas Gerais - AOPMBM; e Denilson Martins,
Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, representando Antônio Marcos Pereira, Presidente desse
Sindicato, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais: Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2a Fase da 24 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n

os 5.757 e 5.761/2005.
Em seguida, os Requerimentos n os 5.581, 5.582, 5.648 a 5.651, 5.696 e
5.741/2005 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3
Fase da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que pleiteia seja
enviado ofício ao Cel. PM Cláudio Lelis, Corregedor-Geral da PMMG,
solicitando sejam tomadas providências em face das denúncias de uso
irregular de viaturas por parte do Cel. PM Reinaldo Martins, Comandante
da 70 Região da PMMG, e encaminhando as notas taquigráficas desta
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, 17 de fevereiro de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

isa LEGISLATURA, EM 17/2/2006
Às lOhlSmin, comparecem no auditório da Associação Comercial de

ltuiutaba os Deputados Zé Maia, Sargento Rodrigues e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a questão do
crescimento da criminalidade na região de ltuiutaba e comunica o
recebimento de ofício da Juíza de Direito Maria Antonieta Saltes Batista,
Diretora do Foro de Ituiutaba, agradecendo o convite para participar da
reunião e informando a impossibilidade de seu comparecimento. A

rÃ- -
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Presidência interrompe a P Parte da reunião para ouvir os Srs. Juarez
Muniz, Presidente da Câmara Municipal de ltuiutaba; Major PM Oliveiros
Calixto de Souza Filho, Comandante da i oa CIA Independente da PMMG;
Divino Alberto Nogueira, titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de
ltuiutaba; Oleir Borges Ferreira, Presidente da Associação Comercial de
ltuiutaba; Antônio Celso, Benice Maia e Fradique Gurita da Silva,
respectivamente, Prefeitos Municipais de Santa Vitória, Itapagipe e
Campina Verde, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 21 de fevereiro de 2006.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Sargente Rodrigues - Antônio Júlio.

rÁ



179
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 21/2/2006
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase (Expediente):
Ata - Correspondência: Mensagens n°5 502 a 506/2006 (encaminham os
Projetos de Lei nos 2.949 a 2.95312006, respectivamente), do Governador
do Estado - Ofícios - 2 1 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 95/2006 - Projetos
de Lei nos 2.954 a 2.973/2006 - Requerimentos n

o
s 5.994 a 6.018/2006 -

Requerimentos da Deputada Elisa Costa e do Deputado Laudelino
Augusto e do Deputado Fábio Avelar e outros - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, Dilzon Meio e André
Quintão - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores
Inscritos: Discurso da Deputada Maria Tereza Lara - 2a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Fábio Avelar e
outros; deferimento - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - EImiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Aden Santiago - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio
- Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
DurvaI Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
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Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanèssa Lucàs - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 114h15min, 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 8 Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

-
0 Deputado Elmiro Nascimento, 3 0-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM N° 502/2006

Belo Horizonte, lede fevereiro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No uso da atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que concede pensão vitalícia
mensal e proporciona indenização por lucros cessantes ao Dr. Jorge
Carone Filho.

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 como Prefeito Municipal de Belo Horizonte.

O benefício 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
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Civil Brasileiro, que inclusive 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.
Nesse pressuposto é que submeto a proposição a esse Parlamento, na
certeza de sua favorável manifestação a respeito.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 2.949/2006

Concede pensão especial a Jorge Carone Filho e dá outras
providências.

Art. 1° - Fica concedida pensão especial, em caráter mensal e a título
vitalício, em valor correspondente ao subsídio pago a Secretário de
Estado, a Jorge Carone Filho.

Parágrafo único - O valor fixado no "caput" será reajustado na mesma
época e no mesmo percentual do aumento a que fizerem jus os
servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - A pensão especial de que trata esta lei é intransferível e
inacumulável em relação a qualquer outro benefício previdenciário, no
âmbito do serviço público, outorgado pela União, Estados ou Municípios,
ressalvado o percebido como contribuinte do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.

Art. 30 - O beneficiário fará jus ao 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 cumprisse integralmente o mandato de Prefeito
Municipal de Belo Horizonte.

Art. 40 - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor no exercício financeiro subseqüente ao
de sua publicação.

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

MENSAGEM N°503/2006
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia, o projeto de lei que autoriza o
abertura de crédito suplementar no valor de R$1.020.000,00 (um milhão e
vinte mil reais) ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público.

A medida consubstanciada no projeto se faz necessária em razão de
não conter a Lei Orçamentária Anual dispositivo que autorize o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento do Ministério Público,
medida só viável mediante proposta legislativa.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com a aquisição de
equipamentos e material permanente e de imóvel para a instalação da
Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Histórico e Turístico do
Estado. Serão utilizadas fontes de recursos oriundas de anulação de
dotação orçamentária da Reserva de Contingência no valor de
R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) e do Contrato de Repasse n°
0174.794-57/2005, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do
Turismo e o Ministério Público do Estado, no valor de R$850.000,00
(oitocentos e cinquenta mil reais).

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°2.950/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.020.000,00

ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar

ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério público, no valor
de R$1.020.000,00 (um milhão e vinte reais), para atender a despesas
com instalação da Promotoria de Justiça de Proteção ao patrimônio
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Histórico e Turístico do Estado de Minas Gerais, assim especificadas:

- despesas com aquisição de equipamentos e material permanente no
valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), referente a
contrapartida ao Contrato de Repasse n°0174.794-57/2005; e

II - despesas com aquisição de imóvel no valor de R$850.000,00
(oitocentos e cinqüenta mil reais).

§ 1° - As despesas a que se refere o inciso 1 serão financiadas com
recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária da Reserva
de Contingência no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

§ 2° - As despesas a que se refere o inciso II serão financiadas com
recursos provenientes do Contrato de Repasse n° 0174.794-57/2005,
firmado em 25 de agosto de 2005 entre a União, por intermédio do
Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, e o
Ministério Público, no valor de R$850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil
reais).

Art. 20 - 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° 504/2006
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de 'Escola
Estadual General Carneiro" à Escola Estadual do Bairro General Carneiro
II, localizada no Município de Sabará.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado
da Escola Estadual do Bairro General Carneiro II, que, em reunião
realizada no dia 29 de agosto de 2005, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome do General Carneiro, para
denominação da referida unidade de ensino. Antônio Ernesto Gomes
Carneiro, nasceu na Cidade do Serro, em Minas Gerais, onde seu pai era
farmacêutico, deveria seguir a mesma profissão, mas durante a Guerra
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do Paraguai alistou-se entre os Voluntários da Pátria. Terminada a
guerra ingressou na Escola Militar. Criou, na cidade do Rio de Janeiro,
um Colégio Militar para os filhos órfãos dos combatentes da guerra. Foi
auxiliar de Floriano Peixoto, que o mandou defender o Estado do Paraná
durante a Revolução Federalista. Organizou a resistência na cidade da
Lapa, onde faleceu durante um violento combate. O homenageado
nasceu no dia 19/1111846 e faleceu no dia 9/02/1894.

Cumpre registrar que, no município de Sabará, não existe
estabelecimento, instituição nem próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°2.951/2006
Dá a denominação de Escola Estadual General Carneiro à Escola

Estadual do Bairro General Carneiro II, localizada no Município Sabará.
Art. 1° - A Escola Estadual do Bairro General Carneiro II situada na Rua

Rio Grande do Sul, n° 439, Vila São José, no Município de Sabará, passa
a denominar-se "Escola Estadual General Carneiro.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, pará 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° 505/2006

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de "Escola
Estadual Professora Neiva Maria Leite" à Escola Estadual de
Delfinópolis, localizada no Município de Delfinópolis.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
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Professora Neiva Maria Leite, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, nos seguintes termos:

Trata-se dê proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado
da Escola Estadual de Delfinópolis que, em reunião realizada no dia 24
de novembro de 2005, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome da Professora Neiva Maria Leite para
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho bem como aos relevantes serviços
prestados à população de Delfinópolis, com destaque às seguintes
realizações: foi Professora de Português, onde cumpria, com incrível
dedicação e disposição, o seu sagrado dever de ensinar. Exerceu com
carinho, amor e eficiência a carreira que escolheu, dedicando-se a ela e a
seus alunos com exclusividade. A homenageada nasceu no dia 4/3/1946
e faleceu no dia 29/1/2003.

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

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°2.952/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Neiva Maria Leite à

Escola Estadual de Delfinópolis, localizada no Município de Delfinópolis.
Art. 1 0 - A Escola Estadual de Delfinópolis, situada na Av. Padre Ivo

Soares Matos, n° 888, Centro, no Município de Delfinópolis, passa a
denominar-se "Escola Estadual Professora Neiva Maria Leite.".

Art. 20 - 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° 506/2006
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Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia, projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a implantação da
Usina Hidrelétrica de lrapé.

A obra em referência, originou-se de licitação pública promovida pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, em que a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG foi vencedora. Com investimentos
totais estimados em R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a
hidrelétrica irá gerar 360 MW, viabilizando verdadeira redenção
socioeconômica para uma das regiões mais carentes do Estado. Nos
termos da autorização legislativa outorgada por esta Assembléia, através
da Lei n° 13.954, de 20 de julho de 2001, este Executivo destinou ao
empreendimento, até o presente, recursos no montante de
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

Ocorre que o início das operações da usina está previsto para o
primeiro semestre deste ano, desde que a Cemig tenha em mãos a
competente autorização da Câmara de Infra-Estrutura do Conselho de
Política Ambiental (CIF-COPAM) para enchimento dos reservatórios. Para
tanto, deverá a Empresa - entre outras providências de caráter
irreversível - completar o trabalho de assentamento da população
deslocada com a construção da barragem, o que demanda,
evidentemente, aporte de novos e consideráveis recursos. Este o
fundamento da presente iniciativa que, outrossim, estará respaldada pelo
direito reservado ao Estado de subscrever debêntures da CEMIG no valor
a autorizar, qual seja de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), nos
mesmos termos previstos na Lei n° 13.954, de 2001.

Em vista de sua oportunidade e relevância, conto, portanto, com a
prioritária atenção dessa Assembléia para a matéria.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

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

implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos

adicionais no valor de R$30.000.000,00 (trinta, milhões de reais) para a
implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé, no exercício de 2006,
observado o disposto no art. 1° da Lei n° 13.954, de 20 de julho de 2001.

§ 1° - A destinação de recursos de que trata o "caput", confere ao
Estado o direito à subscrição de debêntures não conversíveis em ações,
a serem emitidas pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig,
no valor correspondente aos recursos destinados, sujeitas a resgate e
correção conforme o disposto no art. 3 0 da Lei n° 13.954, de 2001.

§ 21 - A subscrição de debêntures referida no § 1° será efetivada
durante o exercício de 2006, em 2 (duas parcelas) semestrais de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) cada uma.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar,
encaminhando cópia de termo aditivo a convênio celebrado entre esse
órgão e o 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.)

Do Sr. André Luiz Figueiredo Lázaro, Secretário Substituto de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da
Educação, comunicando a celebração de convênio entre esse órgão e a
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime. (- 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. Aluísio Guimarães Ferreira, Superintendente de Administração e
Finanças Substituto da Agência Nacional de Aguas - ANA -,

rÃ-
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encaminhando cópia de termo aditivo a convênio celebrado entre esse
órgão e o 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. Silas Brasileiro, Secretário de Agricultura, apresentando escusas
por não ter podido comparecer a cerimônia em que receberia o titulo de
Cidadão Honorário de Uberlândia.

Do Sr. Remacio Souza Canto, Prefeito Municipal de Capim Branco,
solicitando seja colocado em votação o Projeto de Lei n° 23/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 23/2003.)

Do Sr. Wagner MoI Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de
Ponte Nova, informando que a Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou
indicação nessa Câmara, na qual solicita a realização de audiências
públicas das Comissões de Turismo e de Meio Ambiente desta Casa, no
referido Município. (- As Comissões de Meio Ambiente e de Turismo.)

Do Sr. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Juiz de Direito da Comarca
de Contagem - Vara da Infância e da Juventude -, em atenção ao
Requerimento n° 5.853/2005, da Comissão de Segurança Pública,
prestando informações concernentes ao citado requerimento.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do Secretário
de Transportes (5), encaminhando cópia de convênios firmados pela
Secretaria de Transportes. (- 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. Angela M. Mesquita Fontes, Subsecretária de Planejamento da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, prestando informações
concernentes a convênio firmado entre essa Secretaria e a Defensoria
Pública de Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para
os fins do ad. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.

Do Sr. Fauze Martins Chequer, Subsecretário de Gestão da Política de
Direitos Humanos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2),
informando que foram firmados os Convênios n

o
s 34/2005-FNCA, entre a
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União e a Fundação São João Bosco para a Infância, e 17212005, entre
a União e a Fundação Conscienciarte, publicados no Diário Oficial da
União de 30/12/2005. (- 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 de Negócios da CEF
(11), prestando informações relativas aos convênios que menciona. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o ad 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Tadeu Barreto Guimarães, Subsecretário de Planejamento e
Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão, encaminhando
exemplares do "índice Mineiro de Responsabilidade Social." (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Daniel Francisco da Silva, Presidente da Associação dos
Advogados Autárquicos do Estado de Minas Gerais, desejando um bom
ano de trabalho na 4a Sessão Legislativa da 152 Legislatura.

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor-Coordenador-Geral
do Sindieletro-MG, tecendo considerações a respeito do comportamento
da Cemig diante das constantes denúncias de acidentes fatais com
trabalhadores da empresa. (- A Comissão do Trabalho.)

De servidores em exercício na Superintendência Regional de Ensino de
Pouso Alegre, solicitando seja concedido a todos os servidores públicos
da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, de acordo com o
que estabelece a lei. (- A Comissão de Administração Pública.)

De funcionários do Hospital Universitário Clemente de Faria da
Unimontes, solicitando providências para a difícil situação em que se
encontram esses servidores. (- A Comissão de Administração Pública.)

Da Cooperativa dos Transportadores de Uberaba Ltda., solicitando seja
derrubado o Veto à Proposição de Lei n° 16.798, originada do Projeto de
Lei n°2.038/2005. (- Anexe-se ao veto à Proposição de Lei n° 16.798.)

Da Sra. Raquel Gonçalves, agradecendo à Deputada Maria Tereza Lara
e ao Deputado Sebastião Helvécio pelo especial interesse na causa dos
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aposentados apostilados.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO F'J° 95/2006
Dá nova redação ao § 2 0 do art. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 2 0 do art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 256-
§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a

cidade de Ouro Preto, no dia 21 de abril, e, alternadamente, para as
cidades de Mariana e Matias Cardoso, no dia 16 de julho.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Ana Maria Resende - Fahim Sawan - André Quintão - Antônio Genaro -

Dilzon Meio - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Márcio Kangussu - Biel
Rocha - Adelmo Carneiro Leão - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Maria Olívia - Sebastião Helvécio - Pinduca Ferreira - Zé Maria - Elisa
Costa - Olinto Godinho - Edson Rezende - Miguel Martini - Leonidio
Bouças - Dinis Pinheiro - Paulo Cesar - Sargento Rodrigues - Alberto
Pinto Coelho - Cého Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Humberto
Carneiro - Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição é de suma
importância, pois visa confirmar a verdade histórica de Minas Gerais.

O imaginário, estórias, livros escolares e outras fontes, entre elas a
própria Constituição mineira, informam que o nosso Estado teve origem
em Mariana. E a nossa Constituição, aliás, que determina a mudança
simbólica da sede do governo estadual para a cidade de Mariana todos

rÁ
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os anos, sempre em 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais.

No entanto, enquanto a sociedade aurífera do nosso Estado teve mico
oficial nas margens do ribeirão Nossa Senhora do Carmo em 1696, com a
fundação do arraial que veio a ser a cidade de Mariana, a partir de 1660,
o bandeirante Mathias Cardoso de Almeida já se fixava nas margens do
rio Verde Grande e, posteriormente, do rio São Francisco, em Morrinho,
atual cidade de Matias Cardoso, em evento fundante da sociedade
agropastoril. Talvez em definição mais clara tenhamos as Minas a partir
de Mariana e os Gerais, a partir de Matias Cardoso.

Segundo antropólogo, registros históricos apontam Mariana como tendo
sido fundada em 16/7/1696, quando foi encontrado ouro na região de
Mata Cavalos, no ribeirão que passou a ser denominado Ribeirão do
Carmo. Já Matias Cardoso, na obra "História Geral das Bandeiras
Paulistas", informa que, entre 1662 e 1664, uma bandeira capitaneada
por Matias Cardoso de Almeida deu início à ocupação do Médio São
Francisco. Isso marca a origem do que é atualmente chamado Norte de
Minas.

Para resgatar a verdade histórica, representantes de três instituições
das mais importantes do Norte de Minas - Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes), Associação dos Municípios da Área Mineira
da Sudene (Amans) e Prefeitura Municipal de Montes Claros - com o
apoio de diversos segmentos da Sociedade Regional Contemporânea,
uniram-se e lançaram o Movimento Catrumano, cujo objetivo principal é
ressaltar o orgulho que todos os vaqueiros e tropeiros, viventes dessa
porção do Estado, têm de ser norte-mineiro, seja por nascimento, seja por
adoção.

A primeira proposta desse Movimento é que as comemorações do Dia
do Estado de Minas Gerais, já a partir de 2007, sejam alternadas entre
Mariana e Matias Cardoso.

Importante dizer que esta proposta é de reconhecimento de Mariana,
por isso, a manuntenção do dia 16 de julho e dessa alternância, pois o
citado movimento ressalta que não tem pretensão de dividir o que quer
que seja, mas sim reforçar e ampliar o universo da identidade mineira,
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incluindo, positiva e definitivamente, a porção Norte em corações e
mentes de todos os mineiros.

Portanto, diante de fatos tão evidentes e por ser justo a referida
alternância, conto com o apoio dos senhores Deputados à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.954/2006
Dispõe sobre a ábrigatoriedade de a Loteria Mineira destinar pelo

menos 50% (cinqüenta por cento) dos seus bilhetes lotéricos na
divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Loteria Mineira do Estado de Minas Gerais deverá destinar

50% (cinqüenta por cento) dos seus bilhetes lotéricos na divulgação de
informações sobre menores e incapazes civilmente para os atos da vida
civil desaparecidos.

Parágrafo único - Os bilhetes deverão trazer as fotos das pessoas
mencionadas no "caput" deste artigo.

Art. 20 - O descumprimento do disposto no "caput" do art. 10 ocasionará
a suspensão das vendas dos bilhetes lotéricos.

Art. 30 - A Loteria Mineira, por meio de resolução, a ser exarada trinta
dias após a publicação desta lei, deverá especificar os critérios
adequados que deverão ser utilizados para o cumprimento do disposto no
"caput" do art. 1°.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem por finalidade propiciar a divulgação de

menores e incapazes civilmente desaparecidos no Estado, aumentando
as possibilidades de encontrá-los.

A proposição define o mínimo de 50% dos produtos lotéricos
(raspadinhas, bilhetes, etc.) para tal mister.
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Não podemos deixar de reconhecer a importância social do problema,

uma vez que os desaparecimentos atingiram escala assustadora em
nosso pais. Embora sejam, em número, menos freqüentes que em outros
países, já representam dolorosa chaga social. Estima-se que, apenas em
São Paulo, cerca de 60 pessoas desapareçam diariamente, 113 das quais
são crianças. Nos demais Estados, a situação é igualmente crítica: em
Minas Gerais, por exemplo, contabilizam-se cerca de 3 mil casos por ano;
no Rio Grande do Sul, por volta de 2.500.

O desaparecimento deixa atrás de si um rastro de profundo sofrimento
para os familiares, com os quais não podemos deixar de nos solidarizar.
A dor é agravada por se tratar de ocorrência de difícil esclarecimento,
muitas vezes solucionada por mero acaso. Por tal motivo, a divulgação de
fotos e informações de desaparecidos é um instrumento de busca que
traz, às vezes, resultados positivos, além de oferecer algum apoio
psicológico aos parentes do desaparecido.

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.955/2006
Dispõe sobre a realização de exame ocular denominado "teste do

reflexo vermelho" em recém-nascidos nas unidades hospitalares do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficamos hospitais da rede pública estadual e os conveniados

com o Sistema único de Saúde - SUS - obrigados a realizar, nos recém-
nascidos, o exame ocular denominado "teste do reflexo vermelho".

Parágrafo único - Na hipótese de resultado positivo do exame de que
trata o "caput" deste artigo, os pacientes receberão o tratamento
adequado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.

WA
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Ana Maria Resende
Justificação: O "teste do reflexo vermelho", de fácil aplicação e custos

irrisórios, indica a existência em recém-nascidos de infecções, tumores,
catarata e outras patõlogias, que, detectadas precocemente, têm
tratamento.

Portanto, o exame ora proposto é rápido, simples, mas de suma
importância. O teste será capaz de detectar precocemente as doenças
que comprometem o eixo visual. Caso detecte qualquer alteração nesse
reflexo, o recém-nascido será encaminhado ao oftalmologista para exame
completo, e só depois será realizado o de fundo de olho.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.956/2006
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Ponte Vila,

com sede no Municípiode Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Rural

de Ponte Vila, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Centro Comunitário Rural de Ponte Vila foi fundado em

20/8/81 e está sediado na Praça Cel. Florêncio, 144, Distrito de Ponte
Vila, Município de Formiga.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que não remunera seus dirigentes pelo cargo que exercem.

Entre suas finalidades, podemos citar a assistência social a grupos
vulneráveis, o combate à fome e à pobreza através de campanhas de
distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de construção, a
proteção à saúde da família, da gestante, da infância e da velhice e o

-
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desenvolvimento de atividades promocionais, culturais e recreativas.
Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme

documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 108, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.957/2006
Declara de utilidade pública o Albertos Futebol Clube, com sede no

Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Albertos Futebol Clube,

com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: Fundado em 1 0/2/90, o Albertos Futebol Clube está situado

na Rua Principal, s/n°, no Distrito de Albertos, no Município de Formiga.
Sua diretoria é composta de membros de reconhecida idoneidade moral,
não remunerados pela função que exercem.

E uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como
principal finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,
principalmente o futebol, conforme previsto em seu estatuto.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.958/2006
Declara de utilidade pública o Nacional Esporte Clube, com sede no
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Município de Formiga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Nacional Esporte Clube,

com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Nacional Esporte Clube é uma entidade civil sem fins

lucrativos, com duração ilimitada, com sede na Rua Divino Carlos, 500,
no Bairro Alvorada, na cidade de Formiga. Foi fundado em 5/5/60,
estando em pleno e regular funcionamento desde essa data.

De acordo com o estatuto da entidade, o Nacional Esporte Clube tem
por finalidade desenvolver a educação física e a prática do desporto em
todas as modalidades, podendo filiar-se a entidades esportivas
legalmente organizadas no País e participar de campeonatos. Para o
desenvolvimento de suas atividades não faz distinção de raça, cor,
condição social, credo nem convicção política.

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

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°2.959/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rosa Mística,
com sede no Município de Formiga.

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

Rosa Mística, com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade

- -
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Justificação: A Associação Comunitária Rosa Mística encontra-se em

pleno e regular funcionamento desde sua fundação, ocorrida em 11/4/94,
no Municipiô de Formiga. E uma sociedade civil sem fins lucrativos,
sendo sua diretoria composta por membros de reconhecida idoneidade,
não remunerados pelas atividades que exercem na entidade.

De acordo com o estabelecido em seu estatuto, tem por objetivos e
finalidades a promoção da união dos moradores do bairro, mediante o
incentivo do entrosamento e da participação comunitária; identificação
dos problemas e carências do bairro, planejamento e coordenação da
solução dos mesmos, através do incentivo da participação da
comunidade; incentivo de qualquer movimento, grupo ou trabalho em prol
do bairro e verificação permanentemente da condição da infra-estrutura
do bairro.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.960/2006
Declara de utilidade pública o Ponte Vila Esporte Clube, com sede no

Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Ponte Vila Esporte Clube,

com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Ponte Vila Esporte Clube foi fundado em 27/2/2004 e

encontra-se em regular funcionamento desde sua fundação. E uma
entidade civil sem fins lucrativos, com duração ilimitada, com sede na
Rua Ponte Alta, 130, no Distrito de Ponte Vila, em Formiga.
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De acordo com o estatuto da entidade, o Ponte Vila Esporte Clube tem

por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física através
de todas as modalidades esportivas amadoristas e realizar reuniões e
divertimentos de caráter social e cultural para a comunidade. Para isso,
não faz distinção à população como, por exemplo, de nacionalidade, raça,
sexo nem credo.

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

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°2.961/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto 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

Corinto o imóvel situado nesse Município, na localidade denominada Rua
Casuarina, esquina com Rua Petrolino Soares, com área total de 2.000m2
(dois mil metros quadrados), confrontando, por uma das frentes, numa
extensão de SOm (cinquenta metros), com a citada Rua Casuarina,
confrontando mais numa extensão de 40m (quarenta metros) com a Rua
Petrolino Soares, do lado direito, numa extensão de 40m (quarenta
metros) com o mesmo doador, imóvel esse havido por doação de Raulino
Floresta de Magalhães, conforme escritura pública de doação lavrada
pelo Tabelionato do 1° Ofício da Comarca de Corinto, no Livro 3 - 1, a fls.
118, em 21/10/61, e registro transcrito sob o n° 9.315, do Livro 3 - F do
Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único - O imóvel destina-se à realização de obras sociais de
lazer do Município.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura
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de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto foi havido pelo Estado em

1961, através de doação feita pelo Sr. Raulino Floresta de Magalhães.
Localizado na Vila Alvarenga, esse imóvel será de extrema importância
para que o Município, juntamente com as comunidades local e fronteiriça,
possa reativar o antigo ginásio e espaço de lazer que funcionou por mais
de 30 anos num terreno baldio localizado nas suas proximidades.

Pretende o Município obter a doação do imóvel para dar-lhe fins sociais
e de interesse coletivo, bem como para firmar parcerias com a
comunidade na busca do bem comum. A única área de lazer existente
naquela região foi extinta há mais de cinco anos, com a venda do imóvel
onde funcionava. Desde então, os moradores já não têm local para
realizar festividades, recreações, jogos esportivos, confraternizações e
demais atividades de lazer. Além de proporcionar momentos de lazer à
comunidade, direito de todo cidadão, as atividades realizadas
incentivavam a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas,
promovendo sua integração e a diminuição da violência.

O imóvel em questão encontra-se inutilizado, não atendendo a
nenhuma função social, conforme dispõe o art. 5 0, inciso XXII, da
Constituição Federal. Além disso, são direitos sociais garantidos
constitucionalmente a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
entre outros.

Com intuito de implementar os princípios constitucionais e o bem
comum no Município de Corinto, é que apresentamos este projeto de lei,
contando com o apoio dos nobres pares, à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°2.962/2006
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Declara de utilidade pública a Comunidade Resgate, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Resgate,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Comunidade Resgate, sociedade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade resgatar, promover e reintegrar na sociedade as
pessoas excluídas, despertando-as para a descoberta e o exercício da
cidadania, proporcionando-lhes uma assistência humana integral. Em
sentido amplo e global, busca ser instrumento de libertação, por meio de
um processo de reeducação através do esporte, do lazer, da
agropecuária, da cultura, das artes e da educação.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.963/2006
Dispõe sobre a prática de revistas íntimas nas condições que menciona

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida, em todos os estabelecimentos industriais,

comerciais e de serviços com sede ou filiais no âmbito do Estado de
Minas Gerais, a prática de revista intima nos funcionários.

Parágrafo único - A revista íntima de que trata o "caput" deste artigo
implica, além do despimento coercitivo, todo e qualquer ato de
molestamento físico que exponha o corpo dos funcionários.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A presente proposição visa a coibir a prática de revistas

íntimas que se realiza em funcionários de estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviços, cuja realização ocasiona grave constrangimento
ao trabalhador e viola princípios constitucionais que asseguram a
proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas.

Com a proibição expressa em norma legal, certamente os
estabelecimentos que cometem tal prática buscarão outras opções de
controle de seu patrimônio, sem a necessidade da prática do ato de
molestamento físico que exponha a privacidade de seus funcionários.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.964/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do

Jardim - AMBJ -, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro do Jardim - AMBJ -, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro do Jardim -

AMBJ -, do Município de Extrema, é sociedade civil sem fins lucrativos,
que tem por objetivo integrar e dinamizar as ações da comunidade,
conscientizando-a acerca de suas potencialidades, promovendo
atividades de cunho social, cultural, educativo e esportivo, buscando
legitimar seus anseios perante o poder público.

Como previsto em seu estatuto, realiza atividades que implicam na
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formação de vínculos de solidariedade e cooperação entre os seus
membros, atuando como agente incentivador do desenvolvimento
comunitário e da implementação de melhorias no bairro. Executa, pois,
tarefas de reconhecido interesse público.

Ademais, em funcionamento desde 26/2/2002, a entidade cumpre todos
os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 2.965/2006
Declara de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã Maneta, com sede

no Município de Cambuquira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã

Maneta, com sede no Município de Cambuquira.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Lar de Velhinhos Irmã Maneta, com sede no Município

de Cambuquira, é sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo
norteador o de acolher pessoas idosas e carentes, proporcionando-lhes
assistência médica, moral, social e material, implementando melhorias
em sua qualidade de vida.

No cumprimento desse mister, o Lar de Velhinhos Irmã Maneta, ao
realizar atividades que promovam a assistência social beneficente de
seus acolhidos, busca a inclusão dos necessitados no convívio social,
sem distinção de nenhuma natureza em seu atendimento e abrigo.
Executa tarefas de reconhecido interesse público.

Em funcionamento desde 20/2/30, a referida entidade cumpre todos os
requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratónio de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 2.966/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Colaboradores da

Escola Estadual Professor Caetano Azeredo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Colaboradores da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Pais e Colaboradores da Escola Estadual

Professor Caetano Azeredo, de Belo Horizonte, fundada em 21/5/2004, é
entidade jurídica de direito privado, com finalidade cultural e educacional
e sem fins lucrativos. Ela busca promover, com base na Constituição
Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, juntamente com o Colegiado, a melhoria da Escola, através
de cursos, convênios, campanhas e mutirões, incentivando a
solidariedade, a união e o trabalho conjunto entre pais, alunos e
profissionais, de modo a integrar toda a comunidade escolar para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, em favor de uma escola
de qualidade.

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

PROJETO DE LEI N°2.967/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Sem Casa de Rio

Pomba - Ascarp -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Sem Casa

de Rio Pomba, com sede nesse Município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação dos Sem Casa de Rio Pomba e o cumprimento fiel de suas
finalidades estatutárias, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.968/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae de Santa Juliana, com sede no Município de Santa
Juliana.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae de Santa Juliana, com sede nesse
Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Maria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

de Santa Juliana é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter
educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa,
desportivo e outros, sem fins lucrativos, que tem como finalidade
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência; coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos,
programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da
Federação Nacional das Apaes; atuar na definição da política municipal
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de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em consonância com
a política adotada pela Federação Nacional e da Federação das Apaes
do Estado; articular, junto ao poder público e a entidades privadas,
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa
portadora de deficiência; encarregar-se, em âmbito municipal, da
divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa portadora
de deficiência; compilar e divulgar as normas legais e regulamentares
federais, estaduais e municipais relativas à pessoa portadora de
deficiência; promover e estimular a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas e a realização de programas de atendimento à pessoa
portadora de deficiência; estimular, apoiar e defender o desenvolvimento
permanente dos serviços prestados pela Apae; divulgar no Município as
experiências apaeanas; prestar serviços gratuitos, permanentes e sem
discriminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles
que deles necessitarem; desenvolver política de autodefensores,
garantindo a participação efetiva em todos os eventos e níveis do
movimento apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.969/2006
Dá a denominação de Rodovia Lino José de Figueiredo ao trecho da

estrada que liga Bocaiúva a Guaraciama, numa extensão aproximada de
21 km.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Lino José de Figueiredo o trecho da

estrada que liga Bocaiúva a Guaraciama, numa extensão de
aproximadamente 21 km.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.



206
Gustavo Corrêa
Justificação: O Sr. Lino José de Figueiredo, nascido em Montes Claros,

Minas Gerais, no dia 8/12/1908, era filho do farmacêutico prático e
tabelião Vicente José de Figueiredo e da primeira professora, conhecida
como 'mestra', de Guaraciama, Maria José de Figueiredo. Ainda muito
criança, o Sr. Lino se mudou para o Distrito de Santa Clara, que,
posteriormente, passou a ser denominado Guaraciama. Na infância e na
juventude aprendeu a conviver com a vida pública através dos pais,
lideranças políticas locais que participavam ativamente dos destinos
políticos de Bocaiúva. Companheiro do maior baluarte político de
Bocaiúva, José Maria Alkimim e primo de Dona Maria da Conceição
Figueiredo de Souza, mãe de Herbert de Souza, o "Betinho", e de
Henrique de Souza Filho, o "Henfil", Lino José é pai do atual Prefeito de
Guaraciama, Filomeno Afonso de Figueiredo, e avô da Deputada
Estadual e Secretária de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas, Elbe Figueiredo Brandão
Santiago, formando um dos mais queridos casais da história de Bocaiúva
e Guaraciama, deixándo uma prole de 14 filhos e uma enorme
quantidade de netos e bisnetos. Pecuarista, foi Vereador por vários
mandatos, representando, em especial, o então Distrito de Guaraciama, e
foi Vice-Prefeito de Bocaiúva. Sua tenacidade na arte de fazer política
com a verdade, a coragem e a plena bondade, fizeram do Sr. Lino um
homem querido pelos seus companheiros de partido e até pelos seus
adversários. Ele sempre dizia: "Não tenho inimigos políticos; no máximo,
adversários". Em razão dessa personalidade conciliadora, recebia o
respeito e a admiração de toda a comunidade da região. Homem de
palavra, era daqueles que acostavam sua assinatura apenas para as
formulações legais. Seu amor por Guaraciama e suas ações, juntamente
com seus companheiros, fizeram da terra de São João Batista o maior
distrito de Bocaiúva, que foi elevado a Município no ano de 1995.
Portanto, Lino José de Figueiredo era um homem de bondade
incontestável e merecedor da homenagem que se propõe e que marcará,
de uma vez por todas, o nome desse cidadão, que, sobretudo, fez da
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política uma missão, transformou a palavra em verdade, traduziu sua voz
em harmonia, fez do aperto de mão um verdadeiro ato de diplomacia,
libertou seu coração e sua alma para fazer da vida pública um eterno
símbolo do político próximo à perfeição. Lino faleceu em 18/2/90.

Espero a consideração e o apoio de meus pares nesta Casa para que
se aprove este 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° 2.970/2006
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Panfilio, com sede

no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Panfílio, com sede no Município de Nova Ponte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Marlos Fernandes
Justificação: O Lar dos Idosos Padre Panfílio, com sede no Município

de Nova Ponte, pelo que se depreende da documentação anexa, está em
pleno e regular funcionamento, há mais de um ano, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas atividades nele
exercidas. Por preencher os requisitos necessários, solicito aos nobres
pares a aprovação do título que tornará a referida entidade de utilidade
pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N°2.971/2006
Dá a denominação de Rodovia Oraida Mendes de Castro ao trecho da

Rodovia MGT-482 que liga o Município de Araponga ao de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O trecho da Rodovia MGT-482 que liga o Município de
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Araponga ao de Viçosa passa a denominar-se Rodovia Oraida Mendes
de Castro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Mauri Torres
Justificação: Oraida Mendes de Castro, filha de Francisco Mendes

Peixoto e Amazilis Alves Mendes, nasceu em Viçosa, em 30/10/14.
Casou-se com Sebastião da Cunha de Castro, com quem teve dois filhos
e viveu por quase 50 anos. Formou-se em 1936 pela Escola Normal
Nossa Senhora do Carmo, em Viçosa. Foi professora primária por mais
de 30 anos, tendo trabalhado por 14 anos em escola do Município de
Canaã, onde realizou grande obra assistencial. Trabalhou no Grupo
Escolar Cel. Silva Bernardes até aposentar-se, em 1967. Em Viçosa,
sempre se dedicou às obras filantrópicas, à assistência aos presidiários e
aos movimentos religiosos. Sua vivência profissional e em obras sociais,
tanto em Canaã quanto em Viçosa, estreitou seu relacionamento com os
Municípios de São Miguel do Anta e Araponga. Por diversas vezes, foi
homenageada pela Câmara Municipal de Viçosa. Faleceu aos 89 anos,
em 1 0/6/2004, deixando dois filhos, Danilo de Castro e Carlos Alberto de
Castro.

- 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° 2.972/2006
Dispõe sobre a indenização dos familiares das vítimas da chacina de

Fel isbu rgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado pagará indenização no valor de R$200.000,00 a cada

umas das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisbusrgo, ocorria
em 20/11/2004.

Art. 20 - A indenização a que se refere este artigo será paga, se
requerida pelo cônjuge, sucessor legal ou procurador legalmente
constituído para esse fim, no prazo máximo de cento e oitenta dias
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contatos de data fixada na regulamentação desta lei.

Art. 30 - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta lei,
o Estado incluirá dotação especifica na lei orçamentária do exercício
subseqüente ao de sua votação.

Art. 40 - Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
máximo de noventa dias contados da data dessa publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

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

PROJETO DE LEI N° 2.973/2006
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° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frutal

o imóvel constituído de terreno urbano com área de 2.500m 2 (dois mil e
quinhentos metros quadrados), localizado naquele Município, matriculado
sob o n° 23.709, a fls. 212 do Livro 3-BL, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Frutal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2006.
Zé Maia
Justificação: O imóvel descrito no projeto de lei pertencia ao patrimônio

do Município de Frutal e foi doado ao Estado em 25/11/61, para
construção do terceiro grupo escolar do Município, o que, de fato, não
chegou a ocorrer.

Em vista disso e por encontrar-se ocioso o imóvel, a administração
municipal vem solicitar a sua doação, para nele construir a sede do Cesu
Isolina de Carvalho e, assim, dar prosseguimento ao importante trabalho
por ele desenvolvido. Esse estabelecimento atende, atualmente, a 700
alunos e realiza suas atividades em prédio alugado, que já não atende à
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demanda estudantil.

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para que a proposição em exame seja aprovada, de
forma a permitir a transferência de domínio do referido bem.

- 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° 5.994/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos por sua nomeação como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 5.995/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior
por sua nomeação como Comandante-Geral da PMMG. ( - A Comissão
de Segurança Pública.)

N° 5.996/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a nova Diretoria do Sindicato
Rural de Paracatu por sua posse, em 23/1212005. ( - A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 5.997/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Unaí pelo
aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

N° 5.998/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Heleno dos Santos,
Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal de
Varjão de Minas por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 5.999/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Antônio de Souza
Brandão, Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara
Municipal de Riachinho por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.000/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Araújo Corrêa,
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Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal de
Presidente Olegário por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.001/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Francisco Barbosa de
Brito, Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal
de Natalândia por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.002/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Antônio Pereira,
Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal de
Lagamar por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.003/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César Carneiro de
Oliveira, Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara
Municipal de João Pinheiro por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.004/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vicente de Paulo Dorneles,
Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal de
Guimarânia por sua eleição para o exercício de 2006.

N° 6.005/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gilmar Antônio da Silva,
Presidente, e os demais membros da Mesa da Câmara Municipal de
Guarda-Mor por sua eleição para o exercício de 2006. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 6.006/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Nelson Maciel Pereira,
Presidente da Associação Farmacêutica de Caxambu, pela passagem do
Dia do Farmacêutico.

N° 6.007/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Sales Paiva,
Presidente da Associação Farmacêutica de Itajubá, pela passagem do
Dia do Farmacêutico.

N° 6.008/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Gonzaga de Moraes,
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Presidente da Associação Farmacêutica de Alfenas, pela passagem do
Dia do Farmacêutico.

N° 6.009/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sra. Lúcia de Souza Ribeiro
Prado, Presidente da Associação Farmacêutica de Varginha, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N° 6.010/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Juvenal Clemente de Abreu,
Presidente da Associação Farmacêutica de Três Corações, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N° 6.011/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jairo Francisco da Silva
Júnior, Presidente da Associação Farmacêutica de Pouso Alegre, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N° 6.012/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Dimas Guimarães
Nascimento, Presidente da Associação Farmacêutica de São João dei-
Rei, pela passagem do Dia do Farmacêutico. (- Distribuídos à Comissão
de Saúde.)

N° 6.013/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos pela posse como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Antônio Andrade. Anexe-se ao Requerimento n° 5.994/2006 nos termos
do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 6.014/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solícita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior
por sua nomeação como Comandante-Geral da PMMG. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio
Andrade. Anexe-se ao Requerimento n° 5.995/2006 nos termos do § 20
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 6.015/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Brasileira de Agências
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de Viagens de Minas Gerais - Abav-MG - pelo transcurso do 530
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 6.016/2006, do Deputado Ermano Batista, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à construção do
monumento que menciona. (- A Comissão de Cultura.)

N° 6.017/2006, do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado pela
celebração de contrato com o Banco Mundial - Bird - com vistas ao
desenvolvimento econômico-social dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e
do Norte de Minas. (- A Comissão de Turismo.)

N° 6.018/2006, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao 3°-Sgt. PM Marcos Ferreira
Coelho por sua atuação em operação policial de grande importância para
a segurança da sociedade mineira (- A Comissão de Segurança
Pública.)

Da Deputada Elisa Costa e do Deputado Laudelino Augusto, em que
solicitam realização de ciclo de debates com o objetivo de subsidiar a
Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos, encarregada de
oferecer parecer ao Projeto de Lei 203/91. (- A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Fábio
Avelar e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento, Dilzon Meio e André Quintão.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 6 0 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para proceder à
solenidade de posse do Deputado Antônio Carlos Arantes na vaga
decorrente do afastamento da Deputada Elbe Brandão para investidura
no cargo de Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas.

- A ata da solenidade está publicada nesta edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Exmo. Sr Deputado Fábio Avelar,

Presidente em exercício desta Casa; Sras. Deputadas; Srs. Deputados;
neste início do ano de 2006, gostaria de fazer meu primeiro
pronunciamento declarando de público que Boa Esperança é urna cidade
do Sul de Minas administrada com honestidade e competência

Ocupo, nesta tarde, a tribuna desta casa para abordar um grave
assunto, de grande relevância. Na semana passada, estive em várias
cidades do Sul de Minas, inclusive em Boa Esperança, cidade bem
administrada, que tem como Prefeito o Sr. Jair Alves de Oliveira, homem
honesto e probo em sua vida particular e no exercício da gestão da
máquina administrativa. Debalde isso, como na maioria das cidades de
pequeno porte, sofre com perseguições de cunho eminentemente político,
ou melhor, politiqueiro - forma distorcida do vocábulo política. Desde que
assumiu o mandato outorgado pelos cidadãos desta cidade, o Sr. Jair
vem sofrendo com práticas espúrias, irresponsáveis e caluniosas. A
última ocorreu na semana, quando estive naquela cidade. No dia 12 de
fevereiro, Boa Esperança foi surpreendida por vários exemplares do
Jornal "Sul de Minas", de Varginha e Três Corações.

Ao chegar em Belo Horizonte, recebi, no meu gabinete, um exemplar
desse jornal encaminhado pelo correio, sem o respectivo remetente. Na
capa do aludido veículo de comunicação, via-se a foto do Prefeito Jair,
com a seguinte manchete: Ministério Público manda investigar desvio de
dinheiro na Vila Vicentina de Boa Esperança.

Na página 5, a matéria afirma que os administradores dessa entidade
haviam favorecido o Prefeito Jair quando de sua campanha,
emprestando-lhe R$60.000,00. Tal dinheiro teria como origem a doação
feita por uma generosa consócia, nome atribuído às mulheres vicentinas.

Ocorre que foi extremamente infeliz em suas declarações uma, porque,
tendo sido submetido a julgamento por dois tribunais, o Prefeito Jair
restou inocentado das denúncias sempre anônimas que sobre ele
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pesavam, tendo aprovadas todas as suas contas de campanha. A duas,
porque, como comprovam os documentos colacionados aos autos de um
procedimento investigatório criminal deflagrado por outra denúncia
anônima, o dinheiro somente entrou na conta da Vila Vicentina, em
depósitos alternados, a partir do dia 20/9/2004.

Pois bem, para melhor elucidação dos fatos, cumpre-nos fazer um
breve relato. O Prefeito de Boa Esperança, homem honesto e com
grande visão, é vicentino há mais de 25 anos. Todos conhecemos a
entidade vicentina no Brasil. Aliás, o meu tio, que já faleceu, foi vicentino
durante mais de 50 anos. Conhecemos o trabalho dessa entidade
religiosa e filantrópica e a seriedade de todos aqueles e todas aquelas
que participam dela em todo o País. Em Boa Esperança, exerce
atividades em várias organizações, tal como no Serviço de Obras Sociais.
O Prefeito Jair, comerciante respeitado e grande administrador, ingressou
na política atendendo a um pleito de vários homens e várias mulheres
comprometidos e preocupados com o futuro de Boa Esperança.

Em obediência ao regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo,
em junho do ano eleitõral formulou pedido de afastamento das atividades
vicentinas. Na mesma época, as instalações do asilo vicentino foram
condenadas pela Vigilância Sanitária, devendo a entidade proceder à
regularização.

Como não possuía recursos financeiros para tanto, até mesmo para que
não se fechassem as portas, deixando desamparados os velhinhos da
cidade, a Sra. Maria Esther Palhano Souza fez a doação de sua antiga
residência, para que fosse vendida e o dinheiro aplicado nas
necessidades do lar.

Sabemos que houve parecer das entidades competentes, mostrando a
seriedade e a honestidade do Prefeito Jair, da sua administração e dos
vicentinos daquela cidade. Aliás, diante da publicação desse jornal, como
mencionamos, o Prefeito e os vicentinos ganharam dois direitos de
resposta no mesmo jornal. Passo a mencionar parte deles.

O direito de resposta outorgado à Vila Vicentina de Boa Esperança -
parte desses dizeres estão publicados no mesmo jornal - diz: (- Lê:)
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"Para D. Jane Barbosa Junqueira, Vice-Presidente da Vila Vicentina, a

notícia causou um profunda mal: 'E lamentável que o nosso trabalho,
realizado de forma séria, transparente e honesta em prol dos menos
favorecidos, tenha de colher resultados negativos como este. Pedimos a
Deus que purifique a mente dessas pessoas, direcionando-as a um
serviço útil aos seus prediletos'.

Já D. Maria Esther Palhano Souza, atual Presidente do Conselho
Particular de Boa Esperança e doadora da quantia à Vila Vicentina, disse
estar chocada, entristecida e decepcionada com a matéria.

Entretanto, infelizmente não conseguiram guardar sigilo, e meu nome
foi descoberto como doadora do dinheiro. Posso garantir que todo o
dinheiro foi muito bem empregado, e o resultado, que acompanhei de
perto, está à disposição de qualquer um que nos honrará ao fazer uma
visita em nosso asilo para conhecer as instalações do anexo construído,
que vamos inaugurar no próximo sábado".

Instado a se manifestar sobre o assunto, o Presidente da entidade,
João Batista Silva, que exerce suas funções desde abril de 2002, assim
declarou: "Eu, como presidente da Vila Vicentina, posso assegurar que
nenhum centavo da doação foi aplicado em campanha de quem quer que
seja, como doação ou forma de empréstimo. O dinheiro que entra no
caixa da entidade é contabilizado e totalmente revertido em benefício dos
pobres, seus assistidos internos e externos".

Sr. Presidente, todas as vezes que um administrador sério da nossa
cidade ou do nosso país encontra com adversários inescrupulosos, que,
muitas vezes, utilizam-se de meios inescrupulosos para anonimamente
macular esses administradores de qualquer partido, o que é de inteira
irresponsabilidade, posicionamo-nos contrariamente, pois isso não
beneficia o povo e a sociedade do nosso Estado e das nossas cidades.
Por isso queremos repudiar esse tipo de denúncia anônima, que quer
apenas macular os Prefeitos que prestam contas, que se preocupam com
o controle social, como é o caso do Prefeito Jair, de Boa Esperança.

Sr. Presidente, como o tempo já se encerrou, quero, em outro
momento, terminar o meu pronunciamento falando de todo o trabalho da
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administração de Boa Esperança e dizendo que temos acompanhado de
perto aquele povo sério, hospitaleiro, de uma cidade belíssima. Aliás, há
um lago na cidade, o Lago de Furnas, por cuja beleza natural todos se
sentem honrados, como também pelo trabalho feito naquela cidade. Muito
obrigada.
* - Sem revisão da oradora.

2a Parte (Ordem do Dia)
l a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 13 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e
a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dilzon Meio - indicação do
Deputado Célio Moreira para membro efetivo da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 67, na vaga
do ex-Deputado Antônio Carlos Andrada; e André Quintão - indicação do
Deputado Ricardo Duarte para membro efetivo da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
67/2004, na vaga do ex-Deputado Chico Simões, e da Deputada Jô
Moraes para membro suplente da referida Comissão, na vaga da ex-
Deputada Marília Campos. (Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimento
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Requerimento do Deputado

Fábio Avelar e outros solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Sociedade Mineira de Engenheiros pelo transcurso de
seus 75 anos de fundação. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Obrigado, Deputado João
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Leite.

Questões de Ordem
O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente Fábio Avelar, Deputados e

Deputadas, telespectadõres da TV Assembléia, pedi a palavra para
explicitar a indignação da classe trabalhadora do Norte de Minas, que faz
parte da área da Adene, do Jequitinhonha e do Mucuri. Depois de um
trabalho árduo, Sr. Presidente, uma grande luta do Congresso Nacional,
da Câmara e do Senado, foi votada a possibilidade da renegociação de
dívidas dos pequenos e dos médios que estão sufocados pelos bancos.

Os bancos sempre têm ganho, mas agora, com este governo federal, a
Caixa Econômica teve o maior lucro de toda a sua história, O Banco do
Brasil também teve um lucro recorde, assim como outros bancos.

Depois que o Senado votou pela renegociação de dívidas, apenas com
quatro votos contrários, constatamos, infelizmente, a desinformação do
Presidente Lula, já que assessores competentes não o deixariam fazer
mais essa maldade com um povo que convive com a seca. O Presidente
vetou a votação do Congresso pela renegociação das dívidas da área da
Sudene.

Sr. Presidente, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri estão de
luto por causa desse veto insensível a toda a lei. Se houvesse algum
ponto em desacordo com o que é bom para o povo brasileiro, o
Presidente deveria mudá-lo, vetando parcialmente alguma parte.

Infelizmente, anteontem, no Globo Rural, o Senador Aloízio Mercadante
disse que essa lei de renegociação beneficiaria apenas os grandes
produtores rurais, o que é uma inverdade muito grande. Não sei se ele
entende dessa forma, por ter sido criado na Avenida Paulista e conhecer
muito bem os banqueiros.

Não quero aqui repetir o que já foi dito ontem, no Senado, as palavras
do Senador Mão Santa, ou do Senador Agripino Maia, ou do Senador
Cristovam Buarque ou da Senadora Heloísa Helena. Tenho aqui as
transcrições de suas falas, a respeito dos problemas advindos da
insensibilidade do governo federal com esse veto.

Sr. Presidente, queremos aqui falar sobre o luto do Norte de Minas,
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porque preferiram condenar os pequenos produtores - aqueles que
devem até R$30.000,00 - a que os bancos lhe tomem as fazendas, para
que a Avenida Paulista possa ser dona das pequenas propriedades do
Norte de Minas, de Alagoas, do Ceará e do Piauí, do Mão Santa.

Deixo registrado nos anais da Casa e para quem nos tem ouvido que
quem preparou a situação para que o Presidente vetasse o projeto
realmente se revestiu de uma grande ignorância e desconhece as
dificuldades do pequeno agricultor da Sudene, que vive e padece com a
seca, além de ter de pagar juros escorchantes. Agora os bancos se
tornarão donos das fazendas e irão leiloá-las.

Não concordamos com a situação, que gerará mais êxodo e sofrimento.
Estaremos aqui, em época oportuna, para tratar adequadamente desse
tema, sem a coragem de fazer as alusões feitas ao governo federal
ontem, na tribuna do Senado, pelos Senadores Mão Santa, Agripino Maia
e Cristovam Buarque e pela Senadora Heloisa Helena. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
telespectadores da TV do Legislativo - que criamos, há 10 anos, para dar
transparência aos trabalhos desta Casa -, fiquei surpreso, na última
quinta-feira, com mais uma medida provisória, a Medida Provisória n°
280, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começará a vigorar o fim do
vale-transporte, pois o Presidente editou a medida provisória que dá
condições ao empregador de pagar esse vale em dinheiro.

Nós, que fazemos parte de uma frente parlamentar pela desoneração
do custo do transporte, por uma passagem de ônibus mais barata, não
podemos aceitar essa medida. E o fim de uma instituição, de um grande
benefício dos últimos séculos para os trabalhadores. Há 20 anos, existe o
vale-transporte. Chega o Presidente, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, e diz:
"Você, que é empregador, já não precisa pagar vale-transporte; poderá,
em vez de disso, dar o dinheiro ao trabalhador". Assim, o empregador
dirá ao trabalhador que só pagará 50%, e este assina o comprovante. Já
que não preciso lhe dar em papel, posso lhe dar em dinheiro. Estou
dizendo isso porque estamos no Brasil. Se eu perguntar a um trabalhador
brasileiro se ele quer o vale-transporte ou o dinheiro para garantir a sua



220

condução até o trabalho durante 30 dias, ele optará pelo dinheiro e
utilizará 50% com outra coisa, mas não com a passagem.

Faço, Sr. Presidente, este protesto. Promoveremos uma discussão na
Comissão de Trabalho e Ação Social, com todos os segmentos,
principalmente com a BHTRANS e com a sociedade, para mostrar a falta
de senso de uma medida provisória dessa natureza, Medida Provisória n°
280, da última quinta-feira. Para se ter uma idéia, em Brasília, 65% da
população, do usuário do transporte público, utiliza o vale-transporte. O
que ocorrerá no Rio de Janeiro e em São Paulo? Srs. Deputados e
telespectadores da TV Assembléia, tenho um dado, que informo a todos:
antes do bilhete único, esse cartão já utilizado em Belo Horizonte e na
cidade de São Paulo, eram assaltados por mês 12 mil ônibus. Depois da
utilização do vale-transporte e do cartão, passou para 2 mil.

A Comissão fará também o lançamento da frente parlamentar do
transporte coletivo por um preço justo. Trabalhar pela desoneração. Está
também marcada na agenda uma reunião para os moradores dos Bairros
Carlos Prates e Padre Eustáquio. A expectativa levantada com a criação
do centro administrativo no Aeroporto Carlos Prates foi desfeita, ao se
transferir o centro para o Jóquei Clube. Uma das expectativas era a
geração de emprego. O governo do Estado terá que colaborar com os
moradores desses bairros. Também faremos uma discussão -
convidamos os Deputados a participar -, sobre o projeto que transfere o
Mineirão para a iniciativa privada, o Cruzeiro, o Atlético e o América.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Deputado Rogério Correia, nós, que
militamos e trabalhamos pelo transporte de Belo Horizonte, por um
transporte digno, deixamos o nosso protesto, o protesto desta Casa, o
protesto dos Deputados do PT, enfim, o protesto de todos os Deputados,
pelo maior aumento, até hoje, das passagens do metrô de Belo
Horizonte, com autorização do governo do PT. O aumento foi de mais de
37%. Pior do que isso, só o aumento do estacionamento do aeroporto de
Confins, de R$12,00 por dia, passou para R$18,00. Cinqüenta por cento
foi o aumento dado pelo PT aos usuários do estacionamento do aeroporto
da lnfraero, em Confins. Um projeto que irá por água abaixo. Agora



221
concede um aumento de 37%.

Finalizando, Sr. Presidente, não poderia deixar de falar da matéria
publicada no "Estado de Minas" sobre nepotismo. Em conversa com um
repórter, eu disse: "Senhor repórter, colega de profissão, não tenho três
funcionários no meu gabinete; tenho dois. Minha esposa, que trabalha
comigo há 18 anos, e meu advogado Vander, que é meu cunhado e cuida
dessa área no gabinete. A que foi colocada, Eulália, não tenho. Falava
ontem, com o repórter do Estado de Minas. E ele dizia: "Nós falamos".
Ora, falou pequenininho e colocou deste tamanho, Sr. Presidente. O
jornal tem que pensar um pouco mais.

Essa lei está acabando com a instituição casamento. Vários detentores
de cargos, Juizes, por exemplo, deixaram suas esposas, terminaram
seus casamentos e começaram a namorar as secretárias. Resumindo,
depois disso, casaram com as secretárias, que continuam trabalhando
com os maridos. Se isso acontecer em vários órgãos, o casamento será
"desoficializado". Muitos políticos, não só aqui, mas em Brasília também,
assumirão definitivamente a relação com a secretária. Não se pode
colocar esposa no gabinete do Juiz nem do Deputado, mas a amante sim.
A lei é clara. Você pode colocar para trabalhar com você uma esposa que
já trabalhava antes. E o nepotismo. Temos que levar isso com maior
seriedade. Quando houver uma determinação de Brasília, a Casa
assumirá isso da melhor forma possível, conforme conversamos ontem
em reunião da (inale. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Fábio
Avelar, parabéns pela habilidade com que conduz os trabalhos nesta
tarde.

Deixo clara a insatisfação do PFL em relação ao exorbitante aumento
do preço da passagem do metrô em Belo Horizonte, que foi de 37%.
Como disse o Deputado Alencar da Silveira Jr., o índice é cinco vezes
maior do que o IPCA.

Se pelo menos tivéssemos retorno em obras, sentiríamos mais alívio,
mas não é o que acontece. Durante o governo do Presidente Lula, pouco
ou quase nada se investiu no metrô de Belo Horizonte. Infelizmente, o
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Presidente da CBTU é uma ameba, que não tira o traseiro da cadeira,
não se move para pedir R$1,00 para o metrô, sendo filho desta cidade.
Fica o desabafo de um belo-horizontino que só vê notícias sobre o metrô
de Belo Horizonte, durante o governo Lula, quando se trata de reajuste.
Esse aumento dado pelo Presidente da CBTU é irresponsável e
exorbitante.

Não recebemos nenhum retorno ou visita, porque o Presidente da
CBTU proibiu qualquer funcionário de prestar esclarecimentos sobre a
empresa na Assembléia, ameaçando-os de exoneração no dia seguinte.
Fica a minha revolta contra esse Presidente antidemocrático.

Ele, que está ao lado do Presidente Lula, deve estar defendendo aquela
idéia mirabolante e irresponsável do trem-bala. Um trem-bala que vai ligar
o Rio de Janeiro a São Paulo é a bandeira do governo federal. O trem-
bala custará R$9.000.000.000,00 - fonte do Ministério dos Transportes.
Esses dados foram colhidos, hoje, pela minha assessoria. O governo
federal está empenhado em resolver o problema do trem-bala do Rio de
Janeiro a São Paulo. Quanto ao metrô de Belo Horizonte, a ligação ao
Barreiro, a Contagem e a Betim infelizmente não sai do lugar. Obrigado,
Sr. Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Deputado Fábio Avelar,
Presidente em exercício, e toda a comunidade de Minas Gerais, que nos
acompanha e nos vê neste momento.

Primeiramente, quero referir-me à Comissão do Trabalho e Ação Social,
a qual integramos juntamente com o Deputado Alencar da Silveira Jr.
Partilhamos da vontade de realizar uma audiência pública para debater
sobre vale-transporte, com diferenciados enfoques. Considero importante
discutir a participação do trabalhador e do empresário nessa questão do
vale-transporte.

Esta Assembléia e principalmente os trabalhadores precisam debater e
conhecer melhor a medida provisória. Portanto realizaremos esse debate,
porque, além das diversas opções apresentadas aos trabalhadores, há
também a do empresário pagar, com dinheiro vivo, o vale-transporte.
Trata-se de mais uma alternativa apresentada pela medida provisória, a
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qual considero importante conhecer melhor.

Aproveito para discutir o projeto de ampliação das farmácias populares
em vários municípios. Mais de 2 mil farmácias serão implementadas,
além das que já funcionam nas Capitais brasileiras e nos Municípios de
grande porte, o que significa fazer chegar a redução do custo dos
remédios à população mais pobre de outros Estados e, principalmente,
de Minas Gerais.

Registro outra decisão do governo federal, do Presidente Lula, em
relação à redução do Imposto dos Produtos Industrializados - IPI -,
principalmente dos produtos de habitação, dos materiais de construção,
facilitando a muitos o acesso à moradia popular, à geração de trabalho e
renda, em vários Municípios. Essa ação possibilitará que as famílias que
mais precisam, especialmente as que ganham até três salários mínimos,
construam ou ampliem moradias, utilizando recursos de mais de
R$1.000.000.000,00 do Fundo Nacional de Habitação Popular.

Portanto a redução do IPI em mais de 40 produtos da área de material
de construção beneficiará, além de incrementar o trabalho e a produção,
o acesso à moradia popular para a população que ganha até cinco
salários mínimos.

Registro também que, nos mais de 20 anos pelos quais passaram este
país, esse reajuste, esse aumento real do salário mínimo, Deputado
Rogério Correia, que hoje atinge 17%, passando de R$300,00 para
R$350,00, irá, de fato, possibilitar o acesso de milhões de brasileiros a
uma alimentação de melhor qualidade, a direitos sociais básicos, como
saúde, educação e outros.

Na história brasileira, esse é o maior aumento do salário mínimo nos
últimos 20 anos. Isso incrementará, do ponto de vista da economia local
dos nossos Municípios, a geração de novos postos de trabalho e
melhorará a renda do trabalhador, reduzindo a desigualdade social, a
miséria do nosso país, a pobreza. Colocará o Brasil num patamar de
desenvolvimento, trazendo dignidade a milhões de trabalhadores e
trabalhadoras, o que possibilitará uma distribuição real de renda.

Por fim, quero apenas fazer mais um comentário sobre a tramitação de
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um projeto que será votado no Congresso. Esse projeto trata da redução
do imposto sobre os direitos sociais previdenciários dos trabalhadores e
das trabalhadoras domésticos: a possibilidade de redução desse imposto
tanto para o empregador quanto para os trabalhadores e a dedução do
imposto de renda de um trabalhador que ganha até um salário mínimo.
Isso possibilitará o aumento da arrecadação previdenciária e que os
setores médios possam formalizar, por meio da carteira assinada, a
inclusão de milhares de trabalhadores. Assim teremos melhores
condições de vida para os trabalhadores e trabalhadoras domésticos.

Então, essa é uma decisão importante. Além disso, temos o Fundeb -
bem lembrado pelo Deputado Rogério Correia -, que vem de fato
incrementar o governo a assumir a educação infantil, o ensino médio,
colocando mais de R$1.000.000.000,00 por ano de recursos na qualidade
do ensino fundamental. Aguardamos a votação no Senado, porque isso já
foi votado na Câmara Federal e contribuirá para a inclusão de milhares de
jovens na educação básica, melhorará a qualidade de ensino e
representará um avanço na educação do nosso país, possibilitando que
os estudantes da escola pública tenham acesso às universidades
federais, que agora também democratizam o acesso e a participação.

Gostaria de registrar aqui os benefícios que o governo federal tem
trazido para o Brasil, e, por essa razão, Sr. Presidente, defendemos que o
Lula deve continuar Presidente deste país. Muito obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em nossa sessão de hoje,
após o retorno do recesso, em que todos fizemos muitas viagens e
visitamos muitas cidades, gostaria de dizer que estive em Contagem na
semana passada, mais uma vez, com a Prefeita Manha Campos, que foi
colega nossa por dois anos e que está fazendo um belo trabalho naquela
região. Não poderia deixar de parabenizá-la por, em pouco mais de um
ano à frente da Prefeitura, já estar mostrando resultados importantes para
aquela cidade.

Estive com ela em Nova Contagem, uma região sempre muito
abandonada e carente, onde ela tem, como prometido em sua campanha,
dado uma atenção especial e cumprido compromissos feitos com o povo
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mais pobre. Estivemos também numa escola municipal, onde ela fez a
distribuição de vários "kits" educacionais, compostos de mochilas com
livro escolar, caderno, borracha e todo o material. Ela já fez a distribuição
de 42 mil "kits" na rede municipal e iniciou a distribuição de mais 15 mil
"kits" na rede estadual. Além da construção e inauguração de duas
escolas municipais, ela está prevendo um gasto de R$6.500.000,00 em
educação naquele Município. Tive a satisfação de presenciar ç carinho
com que as crianças e a comunidade escolar recebem a Prefeita, que foi
nossa Deputada e cujas qualidades, portanto, já conhecemos. De fato,
ela tem feito um excelente governo naquela cidade.

A Manha também já está iniciando, com o governo do Estado - e me
lembrei de V. Exa., Sr. Presidente, por causa da Copasa -, uma obra de
R$22.000.000,00 em saneamento em Nova Contagem, cujo acordo foi
feito graças também a recursos do BNDS e da Caixa Econômica Federal.
A obra será realizada pela Copasa em parceria com Contagem,
mostrando a boa relação que a Prefeita tem com o governo federal do
Presidente Lula e também, embora de partidos distintos, com o governo
Aécio Neves. São obras importantíssimas para a rede de esgoto e
tratamento de esgoto daquela região. Por isso, gostaria de parabenizar a
Prefeita Marília Campos, por realizar esse compromisso, que se iniciou
logo em seu primeiro ano, possibilitando-lhe, no segundo ano, anunciar
ao povo mais pobre de Contagem, de Nova Contagem, as obras
realizadas tanto nas escolas quanto na questão do saneamento básico.

Ainda quanto à cidade de Contagem, peço o apoio de todos os
Deputados, Deputada Elisa Costa, Deputado Fábio Avelar, que preside
nossa sessão, para um projeto de lei que estou apresentando, que
determina como APA, área de preservação ambiental, a Lagoa de
Vargem das Flores, também da Copasa, que abastece cerca de 700.000
pessoas na região metropolitana e que está sendo assoreada. Como não
existe proteção ambiental, já estão colocando esgoto dentro da lagoa, o
que tem atrapalhado toda a expectativa da própria Copasa em
abastecimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Esse projeto já recebeu parecer favorável da Comissão de Meio
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Ambiente. Realizaremos, no início de março, em Contagem, uma
audiência pública para que Contagem e Betim, as duas cidades
beneficiadas, dêem o seu parecer final sobre a preservação ambiental
daquela área. Creio que haverá unanimidade na Câmara de Vereadores
de Contagem - a Prefeita Marília Campos é favorável -, em Betim e, sem
sombra de dúvida, nesta Assembléia. Trata-se da aprovação de uma área
importantíssima para abastecimento de água e que, infelizmente, tem
sido muito deteriorada com detritos, esgoto, assoreamento. Precisamos
salvar essa área, até para que não se transforme em uma nova Lagoa da
Pampulha. Espero a aprovação global do projeto, para que esta Casa
ajude a Prefeita de Contagem a melhorar a região metropolitana com
abastecimento de água.

Eu e a Elisa falamos hoje de coisas boas. E certo que as eleições se
aproximam, e o clima, às vezes, esquenta. Mas é preciso dizer também 9
que de positivo tem ocorrido em nosso país, em nossos Municípios. E
com muito prazer que vi a Prefeita de Contagem receber o carinho da
população e o reconhecimento pelo belíssimo trabalho que tem realizado
nesse Município. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos procurado, neste
Plenário, mostrar um choque de realidades. Acabo de chegar de viagem
pelo Norte de Minas. Lamentavelmente, na BR-116, fiquei com o meu
carro no meio do caminho, mas tive a compreensão de um caminhoneiro,
que me transportou em seu caminhão. O impressionante é que, nessa
viagem, havia perdido os seus dois pneus sobressalentes. Fazia a conta
de quanto a viagem lhe custava, transportando carne para Recife e adubo
na volta. Calculava o custo da viagem, passando por estradas federais,
com buracos impressionantes. Lamentavelmente, os brasileiros que usam
as estradas têm de conviver com essa situação, principalmente os
mineiros, que possuem 25% da malha rodoviária federal. A situação é um
descalabro! Estive também na BR-262, próximo a Araxá, onde vi os
nossos transportadores sofrendo com os seus caminhões quebrados na
estrada.

Hoje vim de táxi para a Assembléia, e o motorista me disse o que o seu
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filho de 11 anos havia recebido de material escolar. Mas,
lamentavelmente, o menino não sabia fazer contas, ler nem escrever.
Precisamos mostrar esse choque de realidades e dar ao povo brasileiro
condições de se libertar, de não ficar refém de coisas que, efetivamente,
não lhe trarão mudanças.

Queria tratar ainda de algo histórico para a região metropolitana, que V.
Exa., Presidente Fábio Avelar, conhece tão bem. O governo do PT em
Belo Horizonte, em 1993, resolveu tirar a cidade da Câmara de
Compensação Tarifária da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Depois disso, temos acompanhado o crescimento das nossas vilas e
favelas, horizontalmente e, especialmente, verticalmente. E claro que as
pessoas querem viver perto do seu trabalho. Os empregadores não
querem pagar tarifa mais cara porque o empregado mora longe. Hoje
acordamos com a nossa população mais pobre, com o aumento de
37,5% das passagens do metrô. Se houve um aumento de 16% do
salário mínimo, e a passagem do metrô aumentou 37,5%, praticamente o
dobro do aumento do salário mínimo, a população continua refém da
situação. Tudo o quê se tem feito não são medidas para libertar a
população. Cada dia mais fica distante esse fosso em nosso país,
especialmente em Belo Horizonte, a Capital que experimentou a maior
inflação das capitais brasileiras, principalmente em razão do transporte.

Estamos assistindo à venda de um produto à nossa população. A
segunda viagem é metade. Essa população poderia morar na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em condições mais dignas. Todavia, a
maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores tem de conviver com
situações indignas em vilas e favelas.

Deputado Fábio Avelar, nossas crianças estão recebendo cadernos,
borrachas, mas não sabem fazer contas, escrever, interpretar textos. Não
há espaço para a transformação das nossas crianças, do nosso povo.

Temos tentado dar um choque de realidade, tendo em vista o que está
acontecendo em nosso país. A infra-estrutura, inclusive a educacional, é
precária, a situação do transporte para trabalhadores e trabalhadoras é
precaríssima e o salário mínimo já foi engolido com o aumento do preço
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das passagens.

Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar. Aproveito a
oportunidade para solicitar a V. Exa. o encerramento, de plano, da
reunião, tendo em vista a inexistência de quórum. Obrigado.

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 22, 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 SOLENIDADE REALIZADA NA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

21/2/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Designação de comissão - Composição da Mesa - Registro de
presença - Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Posse do
Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras do Deputado Antônio Carlos
Arantes.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência designa os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Márcio Kangussu para, em comissão,
conduzir ao Plenário o empossado, os seus familiares e demais
convidados.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os

Exmos. Srs. Deputado Federal Carlos MeIles; Vítor Penido de Barros,
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes; Vítor Nósseis, Presidente Nacional do Partido Social Cristão -
PSC; Geraldo Faria de Alcântara, Presidente Estadual do Partido Social
Cristão - PSC; e o Sr. Antônio Carlos Arantes.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Osmair,
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Prefeito de Itamogi; Geraldo Magela, Prefeito de Jacuí; Luiz Gonzaga,
Prefeito de Claraval; Cláudio, Prefeito de Cabo Verde; Evandro, Prefeito
de Paraguaçu; Magno, Prefeito de Carrancas; Osvaldo de Castro,
Prefeito de Guanhães; Donizete, Prefeito de Cássia; Jamil Nicolau, ex-
Prefeito de Arceburgo; Neto, ex-Prefeito de Alterosa; Paulo, ex-Prefeito
de Nepomuceno; Narcísio, ex-Prefeito de Guaranésia; Cissi, Prefeito de
Capitólio; Cláudio Palma, ex-Prefeito de Cabo Verde; Everilson, Prefeito
de Pratápolis; Mauro Zanin, Prefeito de São Sebastião do Paraíso; Vilson,
Prefeito de Campo do Meio; da Sra. Neli do Prado, Prefeita de Fortaleza
de Minas; e dos familiares do empossando.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de

posse do Deputado Antônio Carlos Arantes na vaga decorrente do
afastamento da Deputada Elbe Brandão para investidura no cargo de
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas.

Posse do Deputado Antônio Carlos Arantes
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1 0-Secretário, para proceder à

leitura do termo de posse.
O Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Procede à leitura do

termo de posse.).
O Sr. Presidente .- A Presidência convida os presentes a ouvirem o

compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Antônio Carlos
Arantes. Com a palavra, o Sr. Antônio Carlos Arantes, para prestar o seu
compromisso regimental.

O Sr. Antônio Carlos Arantes - ( - Procede-se à leitura do compromisso
regimental.).

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Antônio Carlos Arantes a
assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este
Presidente e pelo 10-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Antônio Carlos

Arantes.
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Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar; Vítor Nósseis, Presidente
Nacional do PSC; Geraldo Faria, Presidente do PSC em Minas Gerais;
meu amigo Vítor Penido ex-Preféito de Nova Lima e Secretário Adjunto
da Sedese; Deputado Elmiro Nascimento, meu amigo que nessa agonia
toda, sempre me recebeu muito bem nesta Casa; querido Deputado
Federal Carlos Melles, amigo e irmão.

Nas pessoas de Geraldo Magela, Prefeito de Jacuí, e de Mauro Zanin,
Prefeito de São Sebastião do Paraíso, cumprimento os demais Prefeitos
presentes. Cumprimento também os ex-Prefeitos e Vereadores, na
pessoa do Presidente da Câmara de Jacuí, Ernani Lopes Siqueira. Na
pessoa do Dr. Márcio da Silveira, cumprimento os Vice-Prefeitos.
Cumprimento, ainda, as lideranças presentes, senhoras, senhores,
jovens, crianças e Deputados desta Casa, a qual tenho grande orgulho de
integrar a partir de hoje.

Ao longo de sua história, esta Casa Legislativa tem cumprido seu
relevante papel com a sociedade, legislando, fiscalizando, propondo,
debatendo e interpretândo a voz do povo mineiro, independentemente de
cor, religião, sexo ou ideologia.

Necessitamos de coragem cívica para olhar de frente nossos
problemas, que afligem a população e devem ser atacados com firmeza,
energia e decisão, conscientes de que os interesses de Minas e do Brasil
são o objetivo de nosso trabalho como parlamentares.

Vale muito a política, vale muito ser político. O que não vale é a
politicagem. Todo esforço que fizermos, as boas sementes que
desenvolvermos, que conseguirmos plantar, darão uma colheita farta e
melhor qualidade de vida para nossos filhos e para os filhos de nossos
filhos.

Neste momento importante de minha vida, recordo meu tempo de
criança na roça. Vivo muito de sonhos, e Deus tem sido generoso. Tudo
que sonhamos com pé no chão realizamos. Com a meninada, sonhamos
com um belo campinho de futebol. Pegamos enxada, foice, limpamos e
logo conseguimos o melhor campinho e o melhor time de criança.
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Sonhamos em organizar a juventude, para que pudessem plantar e
colher melhor. Fizemos até mais. Sonhamos com um campo de futebol e
com uma sede social para nos encontrarmos. Sem dinheiro, comprei um
sítio. Tinha café para produzir. Fizemos o melhor campo, a melhor sede
social, o melhor time de futebol da região.

Sonhamos com uma associação para organizar os produtores, no meu
querido Mato Dentro e na cidade de Jacuí. Conseguimos. Fomos modelo
para o Brasil. Os produtores passaram a ter uma vida melhor, inclusive
energia elétrica, que ninguém tinha. Passamos a ter boas estradas e a
dar condições dignas de vida para o produtor, principalmente para o
jovem. Ganhamos até prêmio. Na época, o Governador era Francelino
Pereira. Ganhamos o Jipe de Bronze da Emater, órgão que muito nos
ajudou.

E aí o destino nos levou à política. Faltando pouco tempo para as
eleições, o nosso candidato a Prefeito renunciou. Puseram-me no fogo,
pois faria a disputa com um grande candidato, cujo grupo político era
composto por pessoas sérias.

Quis o destino que, aos 26 anos, me tornasse Prefeito. Sonhamos com
uma Jacuí onde o povo tivesse mais ruas calçadas, onde os esgotos não
corressem a céu aberto, onde o lixo não fosse mais jogado na beira dos
rios e não se vissem crianças comendo tomates podres. Sonhamos com
o nosso meio ambiente sendo protegido. Realizamos um belo projeto.

Deus foi bom comigo, deu-me além do que sonhei. Aliás, em 1992,
recebemos uma premiaçâo, um dos poucos Municípios do Brasil que
ganhou recursos financeiros, suficientes para fazer mais do que
sonhávamos. O povo entendeu. Lançamos um candidato único a Prefeito,
o Geraldo Magela, e todos o apoiaram.

Quando os sonhos se realizam, logo sonhamos mais. Sonhamos ter um
Deputado Federal. Na época, tínhamos um representante, mas os
resultados eram pequenos. Depois, não apenas ganhamos um Deputado
Federal, mas também um Ministro.

Os nossos sonhos passaram a ser maiores, pois a nossa força política
na região estava cada dia mais fortalecida. A tão sonhada estrada de
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Jacui e as dos Municípios vizinhos se tornarão realidade. Tanta coisa
que não imaginávamos aconteceu.

Senti-me muito orgulhoso, pois fui um dos coordenadores da campanha
desse Deputado, que, hoje, possui mais de 700 obras espalhadas por
Minas Gerais. Há milhares de crianças que praticam esporte nas escolas,
fruto daquele trabalho.

Os sonhos crescem... Quis ser Deputado Estadual. Achava que dava.
Quero trabalhar muito pela região e por Minas Gerais. O pessoal, que se
dizia especialista, disse que 40 mil votos sobravam, que eu estaria na
cadeira. Sonhei com os 40 mil votos e os tive. Consegui 40.579, mas a
onda do PT levou grande parte das cadeiras que acreditávamos ser da
nossa coligação. Paciência! Deus sabe o que faz. Considerei não ser o
meu destino.

Naquele momento, a Prefeitura de Paraíso, da nossa querida Prefeita
Marilda Melles, passava por dificuldades políticas, não financeiras. Os
resultados eram aparentes, mas a dificuldade se dava por causa de uma
oposição ferrenha, que agia de forma desonesta. Ela, a cada dia, estava
mais acuada, sofrida.

O destino me levou a Paraíso. Provavelmente isso estava marcado.
Sonhamos juntos, não é Prefeita? Sonhamos que faríamos de Paraíso
uma cidade estratégica, que buscaria o seu potencial, ofereceria
empregos, pois, onde eles existem, o povo tem comida na mesa, melhor
educação e saúde, esporte mais fortalecido, e o povo se abre mais.

Quem leu o jornal "Estado de Minas" no último mês - não me lembro da
data -, viu que Paraíso foi classificada em 9 0 lugar como a cidade que
mais gerou empregos num único mandato. Foram mais de 3 mil
empregos com carteira assinada. Essa ação foi fruto de um sonho
conjunto com a Associação Comercial, com o Dr. Aílton, um grande
trabalhador, um grande Presidente. O Márcio da Silveira, na época
Vereador, acelerava os projetos. Paraíso virou modelo. Se tomarmos a
renda "per capita", Paraíso talvez seja o lugar que mais gerou emprego
naquele momento. Não foram empregos voláteis, que somem, pois mais
empregos estão sendo gerados. A Prefeitura ajudou demais: cedeu
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galpões, dinheiro para facilitar a vida, liberou financiamento para todos
os lados, abriu parque industrial, doou terreno, tomando de uns e
passando para outros.

Sonhamos muito e tornamos os sonhos realidade, mas o nosso maior
sonho era que, no dia em que ela entregasse o mandato, fizesse de
cabeça erguida, feliz, e Deus realizou esse sonho.

Sonhamos também em entregar a Prefeitura para uma pessoa honesta,
correta e que entendesse de planejamento a longo prazo. E não
ganhamos simplesmente um Prefeito, mas o homem mais preparado para
administrar São Sebastião do Paraíso naquele momento: esse jovem
Prefeito Mauro Zani, que também trabalhava conosco. Tanto é que hoje
ele tem mais de 90% de aceitação popular, mesmo com todas as
dificuldades políticas causadas pela Câmara de Vereadores.

Sempre tivemos o sonho de fazer tudo isso juntos, e também sonhei
sentar numa cadeira nesta Casa - a última cadeira, meu Presidente, pois
serei o Deputado mais simples.

Falando nisso, olhei a relação dos Deputados e vi que está faltando um
tipo de representante. Aqui temos engenheiros, médicos, dentistas,
empresários, mas me parece, se não me engano, que não temos um
pequeno produtor da roça, que sabe o que é capinar café, tirar leite, etc. e
que tem como atividade principal uma lavoura de café, algo com que
tanto sonhei. Ela é pequena ainda, mas me dá muita alegria, apesar de
estar dando prejuízo ultimamente. Está difícil, mas não é incompetência
minha, já que a produtividade do Brasil é de 15 sacas por hectare e tenho
conseguido quase 50. Mas o momento é difícil.

Posso dizer que o sonho de sentar-me nesta cadeira talvez seja o único
da minha vida que se tornou um pesadelo. E humilhação chegar a uma
Secretaria e se identificar como suplente de Deputado. Até explicar para
a secretária o que era suplente, de Deputado e de que Deputado era
suplente, quase perdia a paciência. Nunca perdi, mas ficava chateado e
sonhava não em ter o cargo para chegar de cabeça erguida falando ser
Deputado, homem forte que manda e desmanda, mas em ter o poder de
transformar e melhorar a condição de vida das pessoas, em olhar para
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trás e ver minha marca do bem. Sonhava a cada 15 dias, a cada
semana, pensando que, na próxima semana, daria certo ou que, daí a 15
dias, daria certo. Havia uma briga jurídica que nunca entendi. Mas isso
faz parte; talvez seja porque Deus preparou a hora certa, e a hora é
agora.

A hora é agora, e posso dizer a vocês que tudo que pedi a Deus está
acontecendo. Sonhei em me casar com uma pessoa boa, honesta e de
família boa, e consegui. A minha esposa é muito melhor do que a que
pedi a Deus. Tenho dois filhos saudáveis que sonhei ter. Então, tenho
que agradecer muito a Deus os amigos que possuo, as pessoas que
acreditam em nós e, principalmente, tenho que agradecer a força que Ele
me dá. Eu não fraquejo, não desanimo. Sei que tenho dificuldades, mas a
vida é passageira, e o que plantamos nós colhemos. Plantarei com vocês
dentro desta Assembléia. Vamos plantar.

Plantarei um trabalho sério e buscarei junto com vocês fazer as coisas
renderem em todos os sentidos para os quais tenho uma certa aptidão,
mas ressalto que estou muito voltado para a geração de emprego. Como
disse antes, onde há emprego, há vida melhor. E estarei muito voltado
também para o café e o leite, porque o café é que movimenta a maior
parte da economia dos Municípios do nosso Estado.

Meus amigos, é bonito ver como o Brasil está produzindo café. A
produtividade está crescendo, dobrando. Por outro lado, é triste ver o
produtor cada dia mais quebrado, mais desesperado; ver um país
exportar tanto café e, junto com suas sacas, o suor do trabalhador, das
pessoas que fazem o grão existir e tornar-se pó. Da movimentação
financeira de 90.000.000.000 gerados pelo café no mundo, passam pela
mão do produtor 8.000.000.000 ou 9.000.000.000, quer dizer, nem 10%.
E o pior é que esse dinheiro não significa lucro, porque o custo da
produção sempre é alto.

E triste ver um governo federal que não pensa com clareza a questão
do quanto o café movimenta a economia e da margem de ganho do
produtor. E triste também ver um Estado em que o leite está espalhado
em todos os municípios - até em Belo Horizonte, há produção de leite -, e
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o produtor vende o litro de leite por até R$0,30. Que absurdo! E o
consumidor paga por esse litro de leite cerca de R$1,20.

O meu trabalho será voltado para esse rumo. Apresentarei denúncias,
ajudarei e buscarei parcerias e formas de se melhorar a vida do produtor.
Essa é a minha missão. Vim para esta Casa, meus amigos Prefeitos,
para trabalhar junto ao nosso Governador Aécio Neves, que.diz muito e
com propriedade que o governo federal, hoje, concentra quase 65% do
que se arrecada de impostos do povo. Os Estados ficam com 25% desse
bolo, e os Municípios, onde as coisas acontecem, onde mora o cidadão
que, no dia-a-dia, está com os Prefeitos e Vereadores, ficam com menos
de 14%. Serei um soldado junto ao Governador Aécio Neves para
mostrar a importância de se fazer uma reforma administrativa, política e
tributária, principalmente. Trabalharei junto ao Governador, em quem
acredito muito e de quem tenho muito orgulho.

Fui Prefeito por três mandatos, quando foram Governadores Newton
Cardoso, Hélio Garcia, Eduardo Azeredo e Itamar Franco. Alguns tiveram
marcas importantes, como no caso da Lei Robin Hood, no governo do
Eduardo Azeredo, a qual alimenta, ajuda hoje muitos municípios e se
tornou a sua base. Posso dizer que governo que planeja e tem
credibilidade, como o do Governador Aécio Neves, não é brincadeira.
Antes, se se falasse em vender para o Estado, ninguém queria; mas hoje
todos querem vender para o Estado, porque recebem de imediato.

Com a base deste governo, com o Governador Aécio Neves, de quem
tenho muito orgulho - aliás, nos últimos três meses, fui seu assessor -,
buscarei formas e parcerias para que nossa região melhore muito.

Para terminar, sonho que se sonha junto torna-se realidade; sonho que
se sonha sozinho é simplesmente um sonho. Quero sonhar com vocês,
mais agora, um outro sonho. Não se trata de ser Presidente desta Casa
ou Governador. O meu sonho é que, daqui a certo tempo, não muito
distante, os políticos, as lideranças, as pessoas informadas da região
olhem para trás e vejam a nossa marca em todas as cidades: esgoto
tratado, rua limpa e calçada, iluminação, empresas espalhando emprego
para todos os lados. Vamos buscar isso, não é Jamil? O Jamil gosta
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muito de ajudar nisso. Esse é o meu sonho, a minha vontade: fazer a
nossa região, o nosso Estado, crescer e melhorar, e o povo olhar e dizer:
"Minas Gerais ganhou com a ida do Antônio Carlos para a Assembléia,
assim como a nossa região e o povo. A distribuição de renda, hoje nosso
maior problema, melhorou para todos nós". Esse é o meu sonho. Ajudem-
me a realizá-lo! Muito obrigado a vocês.

O Sr. Presidente - Gostaríamos de agradecer a presença de todas as
autoridades que abrilhantaram esta solenidade; de todos os familiares do
nosso ilustre Deputado; do Deputado Carlos MelIes; do Presidente
Nacional do PSC, partido a que tenho a honra de pertencer e que está
em franco crescimento não apenas em Minas Gerais, mas em todo o
País. Trata-se de um partido jovem, que já completou 25 anos, mas que
está em grande processo de crescimento e desenvolvimento.

Da mesma maneira, agradeço a presença do Presidente estadual do
partido, amigo Geraldo Faria, que é um entusiasta e, a todo momento,
incentiva-nos a lutar cada vez mais pelo crescimento do partido.
Agradeço ainda ao ilustre Secretário, ex-Deputado e ex-Prefeito de Nova
Lima, o querido amigo Vitor Penido de Barros, e ao companheiro de
Mesa, Deputado Elmiro Nascimento.

Deputado Antônio Arantes, nosso partido hoje conta com quatro
Deputados nesta Casa: este Deputado que preside esta solenidade, os
Deputados Antônio Genaro e Leonídio Bouças e V. Exa., que chega num
momento tão importante para todos nós. Neste momento, em nome da
nossa bancada, manifesto a satisfação, o orgulho, a honra e o privilégio
de conduzir esta reunião, que será memorável para todos nós. V. Exa.,
em seu primeiro dia nesta Casa, já demonstra, de maneira bastante clara,
o que pretende fazer aqui, não só para sua cidade, mas também para
toda a região.

A presença maciça de expressivas lideranças e autoridades de todo o
Estado, principalmente de sua região, demonstra claramente a
credibilidade que elas reservam a V. Exa. Não temos dúvida do seu
sucesso nesta Casa. Neste momento, em nome dos colegas de bancada,
bem como de todos os Deputados desta Casa, que aqui vieram trazer
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seu apoio, seu abraço, enfim, desejar que V. Exa. tenha um mandato à
altura do povo que representa nesta Casa, desejo-lhe sucesso.

Acompanhei atentamente seu pronunciamento e tive a enorme
satisfação de ver que V. Exa. tem claros objetivos no que se refere ao
seu trabalho nesta Casa. No entanto, não concordo com V. Exa. quando
diz que ficará sentado no final da galeria. Não podemos concordar com
isso, porque conhecemos sua trajetória, seu trabalho. Com certeza, seus
serviços ficarão marcados nesta Casa Legislativa. Seja bem-vindo! Tenha
muito sucesso! Conte com todos nós.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Com humildade, tenho de sentar
atrás para aprender. Preciso começar devagar, com os pés no chão, pois,
se chegar logo na frente, não verei o que está acontecendo. Aproveito,
mais uma vez, para agradecer aos meus familiares, que estão presentes,
às pessoas da minha cidade de Jacuí, do Paraíso, enfim, a todas as
cidades, seus Prefeitos e Vereadores. Que Deus lhes pague a força!
Obrigado a todos.

ATA DA 27o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

14/12/2005
Às 9h31min, 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 Fahim Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais, publicado no "Diário do Legislativo" de
10/1212005.0 Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n°
2.798/2005, em turno único ( Deputado Fahim Sawan). Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

-
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno,
dos Projetos de Lei n° 1.429/2004 (relator Deputado Doutor Ronaldo) na
forma do vencido no 1° turno; e pela aprovação, em turno único, dos
Projetos de Lei nos 2.250/2005 (relator: Deputado Fahim Sawam) em
virtude de redistribuição; 2.441/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo)
em virtude de redistribuição; 2.747/2005 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo) na forma do Substitutivo n° 1, apresentando pela Comissão de
Constituição e Justiça. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em
turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n os 2.715/2005
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 2.718/2005 (relator: Deputado lvair
Nogueira) com a Emenda n° 1, apresentada; 2.71912005 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo); 2.723/2005 (relator: Deputado Fahim Sawan);
2.768/2005 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 2.763/2005 (relator:
Deputado Fahim Sawan); 2.771/2005 (relator: Deputado Ivair Nogueira).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 5.622, 5.623, 5.624, 5.625, 5.626, 5.627, 5.647, 5.708,

5.709, 5.710, 5.737, 5.738, 5.739, 5.762, 5.770, 5.771, 5.772, 5.803,
5.804, 5.805, 5.811, 5.812, 5.815, 5.816, 5.817, 5.818, 5.822, 5.823,
5.824, 5.830, 5.841/2005. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n os 1.439/2004; 2.434, 2.600, 2.603, 2.644 e 2.689/2005. Passa-se

3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (5) em que
solicita sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado de Saúde
solicitando a instalação imediata de auditoria na saúde pública do
Município de Medina; solicitando a imediata publicação dos convênios já
autorizados que permitirão os repasses de recursos ao Hospital Santa
Rita de Medina; solicitando ações imediatas no controle e na
redistribuição (pactuação) das AIHs e recursos do FAE para o Município
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de Medina, restabelecendo o atendimento à população; solicitando seja
enviado ofício ao Superintendente do INSS em Minas Gerais solicitando
priorizar e estabelecer contatos com a direção do Hospital Santa Rita do
Município de Medina, que se encontra inadimplente, sem poder celebrar
convênios com o Estado e a União; solicitando seja enviado ofício ao Juiz
de Direito e ao Promotor do Município de Medina solicitando a apuração
de denúncias de perseguição política do Prefeito Municipal desse
Município contra a Fundação Hospistal Santa Rita que se encontra em
dificuldade devido ás ações que impedem a internação de pacientes no
único hospital do Município; Adelmo Carneiro Leão em que solicita
audiência pública da Comissão de Saúde para se discutir a questão do
desperdício de medicamentos no almoxarifado da Secretaria de Estado
de Saúde, situado na Rua Caldas da Rainha, 1.586, no Bairro São
Francisco; Biel Rocha em que solicita audiência pública da Comissão,
para se debater a situação dos hemocentros em Minas Gerais, as
políticas implementadas pela Fundação Hemominas, os problemas e as
dificuldades enfrentados pelos funcionários, com convidados que
menciona; Paulo Piau, em que solicita audiência pública da Comissão,
para se debater a grave situação do Hospital da Baleia, mantido pela
Fundação Benjamim Guimarães, em Belo Horizonte, que interrompeu o
atendimento a novos pacientes e atualmente funciona apenas com 40%
de sua capacidade, apelando aos órgãos de Governo para liberação de
recursos emergenciais para o hospital. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan -

Doutor Ronaldo - Weliton Prado.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 20112/2005

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Elisa

rs
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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 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. Passa-se à . P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação dê pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei n° 2.707/2005 (relatora: Deputada Elisa Costa). Passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 2.815/2005
(relatora: Deputada Jô Moraes), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n os 5.819, 5.875, 5.876, 5.877, 5.878, 5.879, 5.880/2005.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Elisa Costa em
que solicita audiência pública da Comissão para obter informação e
debater os critérios de funcionamento do Programa de Combate à
Pobreza Rural - PCPR-MG, solicitando, ainda, seja encaminhada ao
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais proposta de
realização de seminário regionalizado sobre geração de trabalho,
emprego e renda, organizado de forma conjunta com o Conselho
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda e as Comissões Municipais de
Emprego, tendo como objetivo a divulgação, o esclarecimento e a
promoção dos diversos programas disponíveis de geração de emprego e
renda. 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, 21 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa - Lúcia Pacífico.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.666/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n° 2.666/2005 visa
declarar de utilidade pública a Província Carmelita de Santo Elias, 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, apresentando a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o ai. 103,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Província Carmelitana de Santo Elias possui natureza filantrópica e

desenvolve atividades ligadas às áreas de educação, saúde e assistência
social, visando entre outros objetivos, a melhoria da qualidade de vida da
comunidade local, com especial ênfase nas crianças e adolescentes. Tem
como fonte de recursos para a sua manutenção doações recebidas de
pessoas físicas ou jurídicas; verbas de convênios celebrados com órgãos
públicos e outras entidades privadas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 2.666/2005 com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.588/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em tela dispõe
sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso à internet para alunos
das escolas da rede estadual.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologiá e Informática, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, em
obediência ao ad. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece a obrigatoriedade da implantação

do serviço de internet nas escolas da rede pública estadual, podendo ser
utilizado por alunos e professores durante o horário letivo, objetivando
oferecer opções de pesquisa e de comunicação durante o processo de
aprendizagem escolar.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar a matéria,
informou que esta se encontra disciplinada na Lei n° 13.082, de 1998, que
determina a criação de centros de informática nas escolas de ensino
médio da rede pública do Estado. Assim, essa Comissão entendeu que,
tendo em vista os propósitos de sistematização e consolidação da
legislação mineira, não se deve admitir a existência de duas leis versando
sobre o mesmo tema, e apresentou o Substitutivo n° 1, onde acrescenta
dispositivo referente à lei citada.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após
análise da proposição, afirma em seu parecer que a informatização das
escolas e a capacitação de alunos e professores para utilização dos
inúmeros recursos de informática, entre eles a internet, é uma das
prioridades da atual administração estadual. Assim, integram o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-2005 - programas de
melhoria dos ensinos fundamental e médio que prevêem a conexão de
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escolas à internet, a criação de laboratórios de informática e de centros
de referência virtual do professor. Essa Comissão entendeu que, embora
se reconheça a pertinência das referidas políticas educacionais, se faz
necessária a edição de norma legal que garanta a permanência e a
universalização do acesso de alunos e professores dos ensinos
fundamental e médio aos recursos da informática, notadamente a
internet. Por essas razões, e diante da exigência de alteração de todo o
seu texto, a Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2. Salienta que a lei objeto da alteração, constante no
Substitutivo n° 1 deve ser revogada, por não estar em sintonia com a
concepção atual de utilização de recursos de informática como
instrumental para a aprendizagem escolar em toda a sua extensão.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar que
existem dotações orçamentárias para a educação, que poderão ser
remanejadas para os fins constantes no Substitutivo n° 2, facultando o
acesso à internet nas escolas públicas.

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

2.588/2005, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa - José

Henrique - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.643/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba -
Cefet-RP.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
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Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o
art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Cefet-RP - autarquia vinculada
ao Ministério da Educação - um imóvel com 71.136m 2, situado no
Município de Lima Duarte e doado ao Estado em 1963 pela Fundação
Cultural Lima Duarte, para funcionamento de um ginásio estadual.
Atualmente tal bem abriga a Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em
causa, a proposição preceitua que o bem será destinado à construção e
ao funcionamento, em Lima Duarte, de uma Unidade Descentralizadora
de Ensino - Uned -, vinculada ao Cefet de Rio Pomba.

Cabe esclarecer que a emenda apresentada visa apenas a estatuir que
a área a ser doada constitui, na verdade, parcela a ser desmembrada de
imóvel cujos dados cadastrais foram enunciados.

Quanto ao exame que nos compete realizar, esclarecemos que a
autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal n°
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 0 de seu
art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao
ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
uma vez que o art. 2 0 do projeto de lei prevê a reversão do imóvel 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.

_ _
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
2.643/2005, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Elisa Costa

- José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.811/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.811/2005
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Pardo
de Minas o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, vem
agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer com
relação a sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto do projeto de lei em análise é constituído por um

terreno urbano com área de 750m 2 , situado no Município de Rio Pardo de
Minas, doado ao Estado, em 1979, pelo mesmo Município, para
instalação de unidade ambulatorial de saúde.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em
causa, a proposição preceitua que o bem será utilizado para edificação
de unidade básica de saúde.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
uma vez que o projeto de lei prevê a reversão do imóvel 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.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
uma vez que o projeto de lei prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado, caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da
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escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista.
A autorização legislativa decorre da exigência contida na 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, em especial no § 2 0 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.811/2005 no 1° turno.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°774/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 774/2003 tem
como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Dores do lndaiá o imóvel que especifica.

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

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao

Município de Dores do lndaiá de um terreno com área aproximada de
2.000m2, situado naquele Município.

O imóvel continuará abrigando a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Dores do lndaiá, porém, a administração
municipal poderá realizar nele as obras de manutenção e melhoramentos
que se fizerem necessárias. Isso indica que o negócio jurídico que se



247
pretende realizar atende ao interesse público.

A prévia autorização legislativa para alienação do patrimônio público é
exigência doart. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei Federal
n° 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 União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos nosso entendimento anterior, favorável à aprovação do
projeto, que está de acordo com as exigências legais, atende ao interesse
coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas públicas.

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

774/2003 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - José Henrique - Elisa Costa -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.540/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.540/2005
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Patrocínio o imóvel que especifica.

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

Em observância ao § 1° do citado artigo, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 2.540/2005 tem como finalidade autorizar a doação

ao Município de Patrocínio de imóvel constituído por um terreno com área
de 10.000m2 situado na Fazenda Serra Negra, Distrito de Dourados,
naquele Município.

-
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Em atendimento ao interesse público, que deve nortear todo ato

administrativo, o imóvel será destinado à implantação de projetos sociais
em benefício da comunidade. Além disso, reverterá ao patrimônio
estadual se, decorridos cinco anos contados da data da escritura pública,
não lhe for dada a finalidade estabelecida.

A necessidade de autorização prévia desta Casa para alienação do
patrimônio público decorre do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e 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 União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça e aprovada no 1 0 turno, dá nova redação ao art. 1°
da proposição, quando deveria alterar apenas o "caput" do referido
dispositivo. Em conseqüência disso, ficou suprimido o parágrafo único,
que contém a destinação do imóvel. Para reincorporá-lo ao texto,
apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido.

No mais, a matéria está de acordo com as exigências legais, atende ao
interesse coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas
públicas, o que habilita sua aprovação por esta Casa.

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

2.540/2005, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda
n° 1, a seguir apresentada.

Emenda n° 1
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
"Art.1°-( ...)
Parágrafo único - O imóvel destina-se a fins sociais em beneficio da

comunidade local.".
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista, relator - Jayro Lessa -

m
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José Henrique - Elisa Costa.

PROJETO DE LEI N° 2.540/2005
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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

Patrocínio o imóvel constituído por terreno com área de 1 0.000m 2 (dez mil
metros quadrados), situado na Fazenda Serra Negra, Distrito de
Dourados, naquele Município, registrado sob o n° 7.820, a f Is. 72 do Livro
3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. 1 0 reverterá ao patrimônio do Estado,
caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da escritura
pública de doação, utilizado com finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.147/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.147/2005, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Assistencial e
Beneficente Agua Viva, com sede no Município de Bambuí, 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 § 10 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°2.147/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Assistencial e

Beneficente Agua Viva, com sede no Município de Bambui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Assistencial e Beneficente Agua Viva, com sede no Município de Bambuí.

rÃ,
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.185/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.185/2005, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores e
Moradores de Cacimbas e Região - AMPCAR -, com sede no Povoado de
Cacimbas, Município de Morada Nova de Minas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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°2.185/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores e Moradores

de Cacimbas e Região - AMPCAR -, com sede no Povoado de Cacimbas,
Município de Morada Nova de Minas.

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

Produtores e Moradores de Cacimbas e Região - AMPCAR -, com sede
no Povoado de Cacimbas, Município de Morada Nova de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.431/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.431/2005, de autoria do Deputado Ricardo Duarte,

que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Operário - Ambo -, com sede no Município de Campina Verde, foi
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aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.431/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Operário - Ambo -, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores

do Bairro Operário - Ambo -, com sede no Município de Campina Verde.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.464/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.464/2005, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação da Melhor Idade
"Grupo Renascer", 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° 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° 2.464/2005
Declara de utilidade pública a Associação da Melhor Idade "Grupo

Renascer", com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarado de utilidade pública a Associação da Melhor

Idade "Grupo Renascer", com sede no Município de Extrema.

rs
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.501/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.50112005, de autoria do Deputado . Rogério

Correia, que declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de
Paracatu, com sede no Município de Paracatu, 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° 2.501/2005
Declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Paracatu, com sede

no Município de Paracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana de

Paracatu, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.517/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.517/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Campos Altos, com sede
no Município de Campos Altos, 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
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art. 268 do Regimento Intérno.

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

PROJETO DE LEI N°2.517/2005
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Campos Altos, com

sede no Município de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina de Campos

Altos, com sede no Município, de Campos Altos.
Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.635/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.635/2005, de autoria do Deputado Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil
Comunitário Maria Géralda Martucheli, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 266 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° 2.635/2005
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Comunitário

Maria Geralda Martucheli, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação

Infantil Comunitário Maria Geralda Martucheli, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.654/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.654/2005, de autoria do Deputado Paulo Cesar,

que declara de utilidade pública a Associação Novo Cidadão em Cristo,
com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.654/2005
Declara de utilidade pública a Associação Novo Cidadão em Cristo, com

sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Novo Cidadão

em Cristo, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Viana.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.673/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.673/2005, de autoria do Deputado Luiz Fernando

Faria, que declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos
dos Surdos de Santos Dumont - Apas-S13 -, com sede no Município de
Santos Dumont, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.673/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos

Surdos de Santos Dumont - Apas-SD -, com sede no Município de Santos
Dumont.

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

Amigos dos Surdos de Santos Dumont - Apas-S13 -, com sede no
Município de Santos Dumont.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.674/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.674/2005, de autoria da Deputada Vanessa Lucas,

que declara de utilidade pública o Centro Operário Profissionalizante e
Recreativo - Copre -, com sede no Município de Contagem, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.674/2005
Declara de utilidade pública o Centro Operário Profissionalizante e

Recreativo - Copre -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Operário

Profissionalizante e Recreativo - Copre -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria
Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.678/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.678/2005, de autoria do Deputado Marlos
Fernandes, que declara de utilidade pública a Fundação Maçônica de
Araguari, com sede no Município de Araguari, 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° 2678/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica de Araguari, com

sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declaràda de utilidade pública a Fundação Maçônica de

Araguari, com sede no Município de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.681/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.681/2005, de autoria do Deputado Arlen Santiago,

que declara de utilidade pública o Instituto Elena Fusaro Trincanato -
IEFT -, com sede no Município de Várzea da Palma, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.681/2005
Declara de utilidade pública o Instituto Elena Fusaro Trincanato - IEFT -,

com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Elena Fusaro

Trincanato - IEFT -, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.682/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.682/2005, de autoria do Deputado Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-Vida de
Carandaí, com sede no Município de Carandaí, 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° 2.682/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-Vida de

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

Pró-Vida de Carandaí, com sede no Município de Carandaí.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.692/2005
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.692/2005, de autoria do Deputado André Quintão,
que declara de utilidade pública a Creche Comunitária do Conjunto Zilah
Spósito, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 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° 2.692/2005
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária do Conjunto Zilah

Spósito, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária do

Conjunto Zilah Spósito, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.697/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.697/2005, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária União
de Bairros - Ascoub -, com sede no Município de Carvalhópolis, 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° 2.697/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária União de
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Bairros - Ascoub -, com sede no Município de Carvalhópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

União de Bairros - Ascoub -, com sede no Município de Carvalhópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.699/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.699/2005, de autoria da Deputada Vanessa Lucas,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Praia e
Quintas Coloniais - Ascomp -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.699/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Praia e Quintas

Coloniais - Ascomp -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Praia e Quintas Coloniais - Ascomp -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.700/2005

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 2.700/2005, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrado
Coração de Jesus, com sede no Município de Desterro de Entre-Rios, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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°2.700/2005
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrado Coração de

Jesus, com sede no Município de Desterro de Entre-Rios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrado

Coração de Jesus, com sede no Município de Desterro de Entre-Rios.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.701/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.701/2005, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Teotônio Batista de Freitas, com sede no Município de Pedro
Leopoldo, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.701/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Teotônio Batista de Freitas - Bairro da Lua, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores

do Bairro Teotônio Batista de Freitas - Bairro da Lua, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.712/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.712/2005, de autoria do Deputado Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio
Borges, com sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 2.712/2005
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio

Borges, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Vicente Cornélio Borges, com sede no Município de Caeté.
AI. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.713/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.713/2005, de autoria do Deputado Durval Angelo,

que declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Infância
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de Bambuí, com sede no Município de Bambuí, 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°2.713/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Infância de

Bambuí, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência

à Infância de Bambui, com sede no Município de Bambuí.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.716/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.716/2005, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Assistência Social Papa João
XXIII, com sede no Município de Bom Sucesso, 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 § 10 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°2.716/2005
Declara de utilidade pública a Assistência Social Papa João XXIII, com

sede no Município de Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social Papa
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João XXIII, com sede no Município de Bom Sucesso.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.717/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.717/2005, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Comunidade da Santa Cruz, com sede no Município de Caldas, 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°2.717/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Comunidade da Santa Cruz, com sede no Município de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Comunidade da Santa Cruz, com sede no Município de
Caldas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.727/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.727/2005, de autoria do Deputado Arlen Santiago,

que declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados,
Pensionistas, Deficientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras e
Região, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na
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forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do 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° 2.727/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados,

Pensionistas, Deficientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras e
Região, com sede nesse Município.

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

Aposentados, Pensionistas, Deficientes Físicos e Idosos do Município de
Taiobeiras e Região, com sede nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.729/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.729/2005, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais
e Artesãos de Conceição do Rio Verde - Apra-CRVERDE -, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.729/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais e

Artesãos de Conceição do Rio Verde - Apra-CRVERDE -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.
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A Assembléia Legislativà do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores

Rurais e Artesãos de Conceição do Rio Verde - Apra-CRVERDE -, com
sede no Município de Conceição do Rio Verde.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.734/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.73412005, de autoria da Deputada Vanessa Lucas,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chácaras
Califórnia, Maracanã, Los Angeles e Linda Vista - ACCMLLV -, com sede
no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.734/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chácaras

Califórnia, Maracanã, Los Angeles e Linda Vista - ACCMLLV -, com sede
no Município de Contagem.

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

Chácaras Califórnia, Maracanã, Los Angeles e Linda Vista - ACCMLLV -,
com sede no Município de Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.735/2005
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.735/2005, de autoria da Deputada Maria Olivia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Lajinha -, 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° 2.735/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae de Lajinha -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae de Lajinha -, com sede nesse Município.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.760/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.760/2005, de autoria do Deputado Dimas Fabiano,

que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Bairro
Pinheirinho, com sede no Município de Itajubá, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.760/2005
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Bairro
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Pinheirinho, com sede no Município de Itajubá.

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

do Bairro Pinheirinho, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.761/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.761/2005, de autoria do Deputado Durval Angelo,

que declara de utilidade pública a Associação Amigos e Amigas de
Piedade de Caratinga - AAAPC -, com sede no Município de Piedade de
Caratinga, 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° 2.761/2005
Declara de utilidade pública a Associação Amigos e Amigas de Piedade

de Caratinga - AAAPC -, com sede no Município de Piedade de
Caratinga.

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

Amigas de Piedade de Caratinga - AAAPC -, com sede no Município de
Piedade de Caratinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.773/2005

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.773/2005, de autoria do Deputado Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação Monlevadense de Apoio
aos Idosos - Amai -, com sede no Município de João Monlevade, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.773/2005
Declara de utilidade pública a Associação Monlevadense de Apoio aos

Idosos - Amai -, com sede no Município de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Monlevadense

de Apoio aos Idosos - Amai -, com sede no Município de João
Monlevade.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões; 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.774/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.774/2005, de autoria do Deputado Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Turmalina, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.774/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais - Apae - de Turmalina, com sede nesse Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Turmalina, com sede nesse
Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria

Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/2/2006, a seguinte comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Antônio Divino de Meio, ocorrido em 18/2/2006, em João Pinheiro. (-
Ciente. Oficie-se.)

m
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 2212/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Fábio Avelar e da

Deputada Maria Olivia
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente):

Ata - Correspondência: Ofícios n
o
s 8 e 9/2006 (encaminham os Projetos

de Lei n os 2.974 e 2.975/2006, respectivamente), do Procurador-Geral de
Justiça - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nos 2.976 a 2.996/2006 - Requerimentos n os 6.019 a
6.045/2006 - Requerimentos da Deputada Jô Moraes e da Comissão de
Transporte - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Segurança Pública e do Trabalho, dos Deputados Adalclever Lopes (2) e
Sebastião Helvécio e das Deputadas Lúcia Pacífico e Maria Olivia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Biel Rocha, Rogério
Correia, Carlos Pimenta, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Weliton
Prado - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 1.564/2004; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Transporte; aprovação -
2' Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno
único, dos Projetos de Resolução n

o
s 2.748 e 2.749/2005; aprovação -

Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Resolução n os 1.837/2004 e
2.28512005; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
2.220/2005; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 2.499/2005; discurso do Deputado Weliton
Prado; encerramento da discussão; aprovação - Questões de ordem -
Requerimento da Deputada Jô Moraes; deferimento; discurso do
Deputado Edson Rezende - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento -

rÃ-
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Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adetmo Carneiro Leão - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - George Hilton -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Pauto Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião Costa - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h13min, a lista de

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

V Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO N° 8/2006

rs
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Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2006.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 50 do artigo 130-A da Constituição da República,

dispositivo acrescentado pela Emenda Constitucional (EC) n° 45/04,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação por
essa Augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe
sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público e dá outras
providências.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, "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".

Com efeito, o projeto ora apresentado busca criar a Ouvidoria do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em 11 (onze) artigos, a
proposta, dentre outras providências, conceitua a Ouvidoria como órgão
autônomo que objetiva elevar os padrões de transparência, presteza e
segurança das atividades da Instituição. Define as suas atribuições,
afastando dessas os poderes correcionais.

Dispõe ainda sobre os processos de escolha e de "impeachment" do
Ouvidor, à semelhança da destituição do Corregedor-Geral do Ministério
Público (art. 37 LC n° 34/94).

O Parquet está convicto de que o projeto, ao ser debatido e apreciado
pelo soberano plenário dessa Augusta Casa de Leis, será certamente
aprimorado, em consonância com os interesses da sociedade e os
princípios republicanos que regem o Estado brasileiro.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, e aos Nobres Representantes do Povo mineiro, meus
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI N° 2.974/2006

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de
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Minas Gerais, regulamenta a indicação e escolha do Ouvidor e dá outras
providências.

Art. 1° - Fica criada, na forma desta Lei, a Ouvidoria do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, em consonância com as disposições
do art. 130-A, §5°, da Constituição da República, criadas pela Emenda
Constitucional n.° 4512004, órgão autônomo que tem por objetivo
contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência,
presteza e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços
auxiliares da Instituição.

§ 1° - A Ouvidoria deverá criar canais permanentes de comunicação e
interlocução que permitam o recebimento de denúncias, reclamações,
críticas, sugestões e elogios de cidadãos, entidades representativas,
órgãos públicos e autoridades, bem como a obtenção, por parte destes,
de informações sobre ações desenvolvidas pela Instituição.

§ 20 - As notícias de irregularidades, representações, reclamações e
críticas deverão ser minimamente fundamentadas e, quando possível,
acompanhadas de elementos de prova.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria do Ministério Público:
- receber, examinar e encaminhar representações, reclamações,

críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e
sugestões de qualquer interessado sobre as atividades desenvolvidas
pelo Ministério Público;

II - representar, à vista de graves indícios de ocorrência dos fatos
noticiados, diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público nas
hipóteses de sua competência, ou, conforme o caso, aos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público, para adoção das
providências cabíveis;

III - determinar o arquivamento das representações, reclamações e
peças de informação contendo fatos que não apontem irregularidades ou
que não estiverem minimamente fundamentadas;

IV - divulgar, permanentemente, seu papel institucional à sociedade;
V - elaborar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao

Corregedor-Geral do Ministério Público relatório trimestral consolidado
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das representações, reclamações, críticas, apreciações, comentários,
elogios, pedidos de informações e sugestões recebidas, bem como os
seus encaminhamentos e resultados;

VI - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou
privada que exerça atividades similares, com vistas à consecução dos
seus objetivos;

VII - fazer registrar, mediante protocolo, os expedientes protocolizados
na Ouvidoria, informando ao interessado sobre as providências adotadas
e os resultados obtidos, excetuados os casos em que a lei assegurar o
dever de sigilo;

VIII - organizar e manter atualizado arquivo de documentação relativo
às notícias de irregularidades, representações, reclamações, criticas,
sugestões e elogios recebidos;

IX - dar conhecimento ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao
Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e
representações recebidas;

Parágrafo único - As respostas aos interessados serão dadas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, salvo justo motivo.

Art. 30 - A Ouvidoria do Ministério Público não dispõe de poderes
correcionais, não interfere e nem substitui as atribuições do Conselho
Nacional do Ministério Público e as da Corregedoria-Geral do Ministério
Público.

Art. 40 - O acesso à Ouvidoria será realizado por comparecimento
pessoal, ou mediante:

- correspondência;
II - ligação telefônica, que será reduzida a termo pela Ouvidoria;
III - mensagem via fac-símile;
IV - comunicação via internet, com utilização do serviço da Ouvidoria a

ser disponibilizado no sítio do Ministério Público.
Art. 5° - O cargo de Ouvidor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais será escolhido e nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça,
dentre os Procuradores ou Promotores de Justiça, em atividade, com

-
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mais de 10 (dez) anos de carreira, para mandato de 02 (dois) anos.
§ P - Durante o exercício do mandato, o membro do Ministério Público

nomeado Ouvidor ficará afastado de suas atribuições institucionais, bem
como estará impedido de exercer outros cargos ou funções, 9u

candidatar-se a qualquer cargo eletivo na Instituição, no prazo de 03
(três) anos após o fim do mandato.

§ 20 - Estão impedidos de exercer o cargo os membros da
Administração Superior, o Corregedor-Geral, os integrantes do órgão
Especial e do Conselho Superior do Ministério Público, salvo em caso de
renúncia no prazo de 03 (três) meses anteriores à eleição.

Art. 60 - O Ouvidor poderá ser destituído do cargo mediante
representação fundamentada de cidadão, entidade representativa,
autoridade ou membro do Ministério Público, nos casos de abuso de
poder, conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo ou em
caso de condenação penal transitada em julgado.

Parágrafo único - O procedimento para destituição do Ouvidor será
aquele aplicado à destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público,
previsto na respectiva Lei Orgânica.

Art. 7° - A Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
integrará a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, sem
vínculo de subordinação.

Art. 80 - A estrutura funcional e os procedimentos internos serão
definidos por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante proposta do
Ouvidor.

Art. 9° - A Ouvidoria será instalada no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da publicação desta Lei.

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, de de 2006."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de. Justiça, para exame

preliminar, e de Administração Pública 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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OFÍCIO N° 9/2006
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do art.

65, c/c o art. 122, da Constituição Estadual, para exame dessa augusta
Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, denominando Edifício
José Campomizzi Filho o prédio situado na Avenida Alvares Qabral, n°
1.740, Bairro Santo Agostinho, nesta Capital, destinado à instalação da
Procuradoria-Geral de Justiça.

Objetiva-se, com essa proposição, 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 na Cidade de Ubá, em 14 de dezembro
de 1923. 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, crítico literário e professor, contribuindo com trabalhos para
os jornais Folha de Minas e Estado de Minas.

Ingressou na carreira do Ministério Público em 3 de outubro de 1956.
Exímio orador, foi, por diversas vezes, convidado a conferenciar em
distintas e ilustres instituições, tais como o Colégio Sacré Coeur de Marie,
em Ubá (28/8/1966), a Escola Superior de Agricultura de Viçosa
(1 0/9/1971) e o Instituto Histórico e Geográfico de São João dei-Rei
(3/9/1972).

Foi indicado personalidade do ano em 1974, na Cidade de Ubá, tendo
sido, ainda, condecorado, em maio de 1977, com a Medalha da
Inconfidência, distinção noticiada pelos jornais O Imparcial, da Cidade de
Rio Pomba, e Jornal do Povo, da cidade de Ponte Nova, os quais
ressaltaram suas qualidades como Promotor de Justiça. Em 1° de janeiro
de 1949, assumiu oficialmente o cargo de redator da Folha do Povo em
Ubá.

MIN
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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  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 de janeiro de 1967, por seus relevantes e numerosos
serviços prestados à comunidade, o título de cidadão honorário da
Cidade 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 chefiàr um movimento em prol do reflorestamento na
Cidade de Senador Firmino.

O legado de José Campomizzi Filho, falecido em 14 de setembro de
1987, 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 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

- _
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vem atuar como justa homenagem a esse grande expoente da justiça
mineira, defensor que era 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.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado.
PROJETO DE LEI N°2.975/2006

Dispõe sobre a denominação do prédio destinado à instalação da
Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 1° - Fica denominado Edifício José Campomizzi Filho o prédio
situado na Avenida Alvares Cabral, n° 1.740, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Art. 20 - Os demais imóveis vinculados ao Ministério Público serão
denominados por meio de deliberação da Câmara de Procuradores de
Justiça, obedecidos os critérios previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n°
13.408, de 21 de dezembro de 1999.

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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°2.976/2006
Declara de utilidade pública a Associação Luz e Esperança de Montes
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Clarinhos, com sede no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art: 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz e

Esperança de Montes Clarinhos, com sede no Município de Salinas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Luz e Esperança de Montes Clarinhos, com

sede no Município de Salinas, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
criada a partir de um movimento comunitário, voltado para atividades
assistenciais, culturais e esportivas e para reivindicação de melhorias
para a comunidade.

Lutando com muita dificuldade e contando com o abnegado trabalho de
seus Diretores, a Associação tem buscado cumprir seus objetivos,
mantendo uma creche e uma escola de 2° grau, oficinas de corte e
costura e diversas outras ações em benefício da comunidade.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.977/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora de

Lourdes, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Comunitário Nossa Senhora de Lourdes situa-

se na Rua Nápolis, 728, no Município de Formiga. Está em pleno e
regular funcionamento desde a sua fundação, ocorrida no dia 30/8/88. E

-
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uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não
remunera seus dirigentes pelo cargo que exercem.

Entre suas finalidades, conforme disposto em seu estatuto, podemos
citar, por exemplo, a elaboração de projetos e o convênio com órgãos e
entidades financiadoras para atendimento das necessidades da
comunidade, a prestação de assistência social a grupos vulneráveis, o
combate à fome e à pobreza por meio de campanhas de distribuição de
alimentos, agasalhos e materiais de construção, proteção à saúde da
família da gStante, da criança e do idoso, e desenvolvimento de
atividades promocionais, culturais e recreativas.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação deste projeto.

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.978/2006

Declara de utilidade pública o Centro Habitacional dos Idosos de
Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc -, com sede
no Município de Pouso Alto.

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

Idosos de Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc -,
com sede no Município de Pouso Alto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: O Centro Habitacional dos Idosos de Sant'Ana do Capívari

Ana Maria da Conceição Silva - Chisc - é uma entidade civil, filantrópica,
direcionada à reabilitação e ao tratamento de saúde. Com  caráter
assistencial, cultural, recreativo e educacional, tem por finalidade
promover o desenvolvimento da comunidade através da realização de
obras e ações com recursos próprios ou obtidos por doações e
empréstimos; representar a população da terceira idade junto a órgãos
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públicos e privados, na reivindicação de soluções, objetivando a
elevação da sua auto-estima; proporcionar a melhoria do convívio entre
os habitantes da terceira idade por meio da integração de seus
moradores; conscientizar a comunidade de suas potencialidades,
levando-a a responder aos seus anseios, contribuindo, dessa forma, para
o bem-estar da população. Por esses motivos é que conta com o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.979/2006

Dispõe sobre a alteração do art. 5 0 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 5 0 da Lei 14.364, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 50 - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei destinam-se

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Doutor Viana
Justificação: O Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR-MG - foi

criado para ser aplicado na área de abrangência do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Iderte. Integram
a área de abrangência do Idene os Municípios das mesorregiôes Norte de
Minas e Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias

rs
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Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, e os Municípios da
microrregião de Curvelo, pertencentes à mesorregião Central Mineira. A
necessidade de alterar o artigo 50 é apenas para corrigir um erro, pois se
permanecer trará grande prejuízo aos pequenos produtores da região
central.

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

PROJETO DE LEI N°2.980/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de lnhapim, com sede no Município de Inhapim.
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 Inhapim, com sede no Município de
Inhapim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Inhapim e o
compromisso fiel de suas finalidades estatuárias, buscamos declarar a
entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá que a
Associação se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento
de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por cedo 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 Segurança Pública para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.981/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque o imóvel que

especifica.



283
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Naque o imóvel constituído de terreno urbano edificado com prédio
escolar, com área de 4.000m 2 (quatro mil metros quadrados), ou seja:
79,00m de frente com a Av. José Martins de M. Júnior, 70,00m de fundos
com o lote 16 e rua; 41,00m pelo lado direito com o Lote n° 1; 72,00m
pelo lado esquerdo com o Lote n° 3, situado neste Município e registrado
sob o n° 1.825 no Livro 2 de Registro Geral do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Açucena - Minas Gerais.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a
funcionamento de escola municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica esta doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Elisa Costa
Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado

de Minas Gerais pela Prefeitura Municipal de Naque, devidamente
autorizada pela Lei n°818, de 1994, aprovada pela Câmara Municipal de
Açucena para edificação de prédio escolar no então Distrito de Naque. A
doação foi efetivada em 1998, conforme Escritura de Doação Pública de
4/8/98, Livro 188, fls 61 do 30 Ofício de Notas de Governador Valadares.
Esse prédio, inicialmente construído para funcionamento de escola
estadual, hoje abriga a Escola Municipal Pedro Fernandes Nafra,
justificando-se o retorno da propriedade do referido imóvel ao Municípo.

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

PROJETO DE LEI N° 2.982/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Padre João de Mattos Almeida à

Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Fica denominada Escola Estadual Padre João de Mattos

Almeida a Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: Nascido aos 11/4/13, em Barbacena, aos 7 anos assumiu

as funções de coroinha na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.
Em 10/3/26, ingressou no Seminário de Mariana e, em 1929, transferiu-

se para o Seminário Coração Eucarístico, de Belo Horizonte.
Em 31/3/36, recebeu a ordenação sacerdotal com licença especial do

Papa Pio XI, por não ter a idade mínima exigida.
Sua primeira missão como sacerdote foi a de Capelão do Hospital São

Vicente. Em 10/1/37, assumiu como Pároco a Paróquia de Santana do
Onça do Pitangui.

Durante o seu profícuo e abençoado sacerdócio, teve sob sua
responsabilidade as Paróquias de Nossa Senhora das Graças, no Bairro
Concórdia; de Santa Cruz, no Município de Crucilândia; de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Boa Vista, e de São Dimas, no
Bairro Serrano, onde é Vigário Emérito após 23 anos de zelosa
administração, na qual foram construídas as Igrejas de Santa Cruz, de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São Dimas e as Capelas de
Santa Luzia e de Nossa Senhora Aparecida do Urca. Deu início às obras
das Capelas de Nossa Senhora Aparecida, no Horto, e de São Judas, no
Celso Machado.

Pe. João de Mattos Almeida, em sua incansável caminhada a serviço
do Senhor, faleceu aos 90 anos, prestando inestimável colaboração na
comunidade de São Dimas, no Bairro Serrano, e em toda a região.

Conquistou a todos com sua simplicidade. Estava sempre pronto para
ajudar as famílias e orientar a todos que dele precisavam. Preocupava-se
e zelava pelos idosos e menos favorecidos. A herança que ali deixou, seu
nome e seus ensinamentos serão sempre lembrados por todos que
conviveram com ele.
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A Escola Estadual do Bairro Sarandi, inaugurada em 2005 para

atender alunos do ensino fundamental e médio, teve grande colaboração
do Pe. João de Manos Almeida. Em assembléia realizada pelo Colegiado
e comunidade do Bairro Sarandi, como forma de homenagem aos
trabalhos realizado pelo Pároco em prol da comunidade, foi aprovada a
indicação do nome do Pe. João de Mattos Almeida para designar a
Escola.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres colegas para que
este projeto seja aprovado.

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

PROJETO DE LEI N°2.983/2006
Determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado de Minas

Gerais, emitidos por via da internet para os cidadãos, sejam certificados
de acordo com a ICP-Brasil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Os documentos eletrônicos públicos do Estado de Minas

Gerais, emitidos por via da internet para os cidadãos, devem ser
certificados de acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP - Brasil.

Art. 2 0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento
vigente e suplementadas se necessário.

Art. 3 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Gustavo Valadares
Justificação: A certificação eletrônica no Brasil está regulada pela infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileiras, conhecido como ICP-Brasil, e
tem como órgão fiscalizador o Instituto Nacional de Tecnologia da
Informática - ITI. 0 assunto está disciplinado pela Medida Provisória n°
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2.200-2 , de 24/8/2001. A ICP-Brasil corresponde a um conjunto de
práticas, técnicas e procedimentos cujo objetivo é a implantação de um
sistema de certificação digital por meio de chaves públicas. A chamada
"chave pública" confere autenticidade e segurança ao documento
eletrônico emitido. Podemos ter com exemplo de perfeito funcionamento
do sistema a Receita Federal. Pelo "site" da Receita Federal, a partir de
uma assinatura digital, o contribuinte pessoa física ou jurídica pode fazer
consultas, regularizar situações cadastrais ou fiscais e entregar todo tipo
de documento, inclusive a Declaração do Imposto de Renda. Esse
contribuinte recebe, na seqüência de seu ato, um protocolo eletrônico,
devidamente certificado. Alguns bancos já operam no sistema de
certificação digital.

Assim, devido ao grande alcance do projeto que ora se apresenta,
conto com o apoio imprescindível dos nobres Deputados para a
aprovação desta importante propositura.

- 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° 2.984/2006
Institui a Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais -

APL5.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Apoio aos Arranjos

Produtivos Locais - APLs a ser implementada nos termos desta lei.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, entende-se por arranjos

produtivos locais as aglomerações de empresas localizadas em um
mesmo território, as quais apresentam especialização produtiva e
mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Art. 20 - Os objetivos desta política pública são:
- Definir e identificar os Arranjos Produtivos Locais no âmbito do

Estado;
II - Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais já existentes no Estado;

_ -
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III - Implantar novos Arranjos Produtivos Locais no Estado;
IV - Promover a competitividade, a solidariedade e a sustentabilidade

dos micros negócios e dos pequenos negócios e dos empreendimentos
de economia solidária;

V - Apoiar o desenvolvimento empresarial, tecnológico e de cunho
cooperativo dos Arranjos Produtivos Locais;

VI - Articular as universidades, os institutos de pesquisa e os centros de
tecnologia estaduais no apoio aos Arranjos Produtivos Locais,
notadamente para as ações em rede, a pesquisa e o desenvolvimento de
inovações tecnológicas;

VII - Promover a cooperação entre os diversos atores do território dos
Arranjos Produtivos Locais;

VIII - Fortalecer o protagonismo local, a preservação do meio ambiente
e a democratização do acesso aos bens e recursos públicos.

Art. 30 - Para implementar a Política Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais instituída por esta lei, o Poder Executivo constituirá, no
âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, órgão
próprio de gestão colegiada, garantindo a participação dos diversos
atores envolvidos no contexto dos Arranjos Produtivos Locais.

Parágrafo único - Além da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, o orgão de gestão deverá ter a participação das diversas
secretarias de estado afetas ao programa, das prefeituras, envolvidas no
contexto do território do Arranjo Produtivo Local, de representantes do
empresariado, de microempreendedores e pequenos empreendedores,
de empreendimentos de economia solidária e de universidades, de
institutos de pesquisa, de centros tecnológicos e de representações do
Sebrae-MG, além das centrais sindicais com base estadual.

Art. 50 - Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou
privadas interessadas em financiar o referido programa.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Gustavo Valadares
Justificação: No contexto mundial, a existência de inúmeros sistemas de
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produção regionalmente concentrados demonstra que a dimensão local
vem assumindo uma importãncia crescente no processo de inovação
tecnológica e de cooperação. No caso do Brasil, em virtude de suas
dimensões territoriais, da heterogeneidade espacial da economia e da
existência de profundas desigualdades intra e inter-regionais, torna-se
cada vez mais premente a implementação de ações indutoras do
desenvolvimento local.

Nos últimos tempos estamos assistindo com grande destaque
informações de experiências em vários países dos efeitos positivos de
aglomerações econômicas em um determinado espaço territorial com
efeitos no processo de desenvolvimento econômico e social em geral.
Nesse contexto ganham destaque as ações sobre Arranjos Produtivos
Locais. A percepção atual é de que são necessárias ações orientadas
para a constituição e o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais no
País, visando o fortalecimento da cooperação e do aprendizado para a
inovação. Esses Arranjos podem ser definidos como aglomerados de
agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo
território, que apresentam, real ou potencialmente, vínculos consistentes
de articulação, interação, cooperação e aprendizagem.

Assim, algumas ações de apoio aos Arranjos Produtivos Locais têm
sido desenvolvidas no País, especialmente pelo Sebrae, que defende
seja dada especial atenção aos territórios que apresentam efetivo
potencial de maior dinamismo econômico e, em particular, aqueles que
tenham maior capacidade de responder aos desafios de ampliação do
mercado interno, da exportação, bem como da substituição competitiva
de importações.

Assim, como forma de estimular e fomentar os Arranjos Produtivos
Locais no Estado de Minas Gerais, apresento esta proposição de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.667/2004 nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.985/2006
Dá a denominação de Estrada Domingos Soares Vilela à rodovia
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Piumhi-Vargem Bonita (MG 341).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Estrada Domingos Soares Vilela à rodovia

que liga o Município de Piumhi à Vargem Bonita (MG 341).
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Irani Barbosa
Justificação: A estrada que liga Piumhi à Vargem Bonita não possui

denominação especifica. Assim, este projeto pretende dar-lhe
denominação homenageando o saudoso Domingos Soares Vilela, mais
conhecido na região como Domingão.

Nascido em 21/5/24, Domingos Soares Vilela trilhou o seu caminho na
vida pública. Foi Vereador de Vargem Bonita em 1954 e 1962 e nomeado
para o cargo de Prefeito pelo regime militar, em 1964, durante o governo
do General Castelo Branco.

Em 1967, deixou Vargem Bonita e foi residir na cidade de Piumhi.
Passados 15 anos, convidado por amigos e correligionários, voltou à

cidade de Vargem Bonita para disputar o cargo de Prefeito, sendo eleito
para a gestão de 1982 a 1988.

Foi responsável pela construção de 30 casas populares na cidade e de
10 no povoado de Cabrestos, bem como pela construção da ponte de
estrutura metálica sobre o Rio São Francisco, na entrada da cidade.
Lutou muito pelo social e deve-se a ele tanto a implantação da Agência
do Banco Mercantil de Minas Gerais como a da Telemig.

Em face do exposto, nada mais justo que homenageá-lo, atribuindo à
referida rodovia o seu honrado nome. Para tanto, conto com o apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.986/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Porto Firme, com sede no Município de Porto Firme.

rÀ
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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 - Apae -, de Porto Firme, com sede no
Município de Porto Firme.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -

de Porto Firme é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter educacional,
cultural, desportivo, assistencial, de saúde, de estudo e de pesquisa e
outros, sem fins lucrativos, que tem como finalidade promover a melhoria
da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência; coordenar e
executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da
Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes;
atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa
portadora de deficiência, em consonância com a política adotada pela
Federação Nacional e da Federação das Apaes do Estado; articular, junto
aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o
pleno exercício dos direitos da pessoa portadora de deficiência;
encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre
assuntos referentes à pessoa portadora de deficiência; compilar e
divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais relativas à pessoa portadora de deficiência; promover e
estimular a realização de estatísticas, estudos, pesquisas e programas de
atendimento à pessoa portadora de deficiência; estimular, apoiar e
defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela
Apae; divulgar no Município as experiências apaeanas; prestar serviços
gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, na
área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem;
desenvolver política de autodefensores, garantindo a participação efetiva
em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
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Pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N°2.987/2006
Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais Rosa

de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex, com sede no Município
de Extrema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos

Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex, com sede
no Município de Extrema.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Protetora dos Animais Rosa de Sarom do

Senhor Jesus de Extrema é uma sociedade civil em defesa da proteção
dos animais, sem fins lucrativos, não religiosa e sem discriminação de
raça, sexo ou atividade econômica e profissional. Criada com o intuito de
promover a proteção e o bem estar dos animais, tem como principais
objetivos: cadastrar e realizar atendimento veterinário a animais de rua ou
de pessoas com baixo poder aquisitivo; atender animais de rua
associados da Apaex e de origem desconhecida que requeiram cuidados
especiais; fiscalizar denúncias sobre crueldade; realizar campanhas em
prol da esterilização em massa dos animais daquela comunidade;
encaminhar animais para adoção; dar suporte aos associados que se
propõem a cuidar de um animal abandonado até sua adoção; realizar
trabalhos em parceria com o Ibama, denunciando traficantes de animais
silvestres e dando atendimento veterinário a esses animais; encaminhar
projetos de lei a Vereadores e Deputados, sempre no intuito de proteger a
dignidade dos animais e de formar grupos e voluntários para
conscientização em escolas.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
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pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.988/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Vale do São Vicente, com sede no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais do Vale do São Vicente, com sede no Município de
Buritis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do

São Vicente - Asprovales - é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que
tem como base de seu funcionamento a colaboração recíproca a que se
obrigam seus associados, objetivando: promover o desenvolvimento
comunitário por meio de realização de obras de melhoramento; dar
condições aos produtores de, organizados em grupos, buscarem
soluções comuns; prestar assistência técnica e informações de mercado
ao quadro social; buscar o acesso dos produtores, de maneira racional,
aos mecanismos da política agrícola de preços mínimos, crédito rural,
assistência técnica e pesquisas; viabilizar a utilização das unidades
armazenadoras do poder público pelo associado; e representar os
interesses de seus associados.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.989/2006

Torna obrigatória a inclusão das disciplinas Filosofia, Sociologia e
Direito Eleitoral na grade curricular dos Ensinos Fundamental e Médio
das escolas públicas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A grade curricular das escolas estaduais de Ensino

Fundamental e Médio fará a inclusão das disciplinas de Filosofia e
Sociologia e de Direito Eleitoral.

Art. 20 - A disciplina de Direito Eleitoral será oferecida preferencialmente
no ensino médio.

Art. 30 - As disciplinas a que se referem esta lei serão ministradas por
professores habilitados nas áreas especificas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Há em todo o Estado o desejo e uma reivindicação dos

professores de Filosofia e Sociologia essas disciplinas sejam incluídas já
no Ensino Fundamental, a fim de preparar os alunos para a reflexão
crítica e social, uma vez que uma lacuna muito grande existe na formação
dos alunos das escolas públicas de Minas Gerais. Assim sendo,
propomos este projeto de lei que visa a incluir obrigatoriamente as
disciplinas Filosofia e Sociologia nos Ensinos Fundamental e Médio, e
Noções de Direito Eleitoral no Ensino Médio. Propomos, ainda, que essas
matérias sejam ministradas por profissionais habilitados, o que torna
oportuna e adequada esta proposição, merecendo dos nobres Deputados
e Deputadas a sua aprovação.

Com a inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia no Ensino
Fundamental, os estudantes mineiros terão a certeza de que serão uma
juventude pensante, autônoma e independente. Esclarecemos que essa
proposta foi discutida por um grupo de professores de Filosofia e
Sociologia do Estado, que concluiu pela necessidade premente da
inclusão, na grade curricular dos Ensinos Fundamental e Médio, dessas
disciplinas, para a formação completa do cidadão mineiro, motivo pelo
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qual conclamamos os Deputados e as Deputadas a unirem forças
conosco para a aprovação deste projeto de lei.

- 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° 2.990/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo, Assistência e

Desenvolvimento da Infância, da Juventude e da Família, com sede no
Município de Boa Esperança.

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

Assistência e Desenvolvimento da Infância, da Juventude e da Família,
com sede no Município de Boa Esperança.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho pra deliberação, nos termos do art. 188, c/c O

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°2.991/2006

Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico de Boa Esperança, com
sede no Município de Boa Esperança.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
- 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° 2.992/2006
Declara de utilidade pública a Academia Dorense de Letras - ADI-

com sede no Município de Boa Esperança.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Dorense de

Letras - ADL -, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Tereza Lara
- 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°2.993/2006
Declara de utilidade pública a Ação de Assistência Social Filadélfia, com

sede no Município de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação de Assistência Social

Filadélfia, com sede no Município de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Mauri Torres
Justificação: A Ação de Assistência Social Filadélfia, com sede no

Município de João Monlevade, entidade civil sem fins lucrativos, visa,
entre outros objetivos, à prestação de serviço assistencial,
socioeducativo, profissional e hospitalar aos membros da comunidade. A
entidade pretende, ainda, criar escolas primárias, jardins de infância,
escolas profissionais, ambulatórios, creches, asilos e lactários, de acordo
com as suas possibilidades. Com duração indeterminada, encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua
administração composta por pessoas que não recebem remuneração
pela sua atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares para
a aprovação do 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.

PROJETO DE LEI N° 2.994/2006
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Declara de utilidade pública a Associação Mardespanhense Quilombo

dos Palmares, com sede no Município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mardespanhense Quilombo dos Palmares, com sede no Município de Mar
de Espanha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar de utilidade pública a Associação

Mardespanhense Quilombo dos Palmares, com sede em Mar de
Espanha, representa tão-somente o reconhecimento por seu relevante
papel de promover medidas de interesse público.

Casa sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, em funcionamento há
mais de um ano, tem como principio básico a não-discriminação dos
indivíduos pela raça, credo ou preferência política ou religiosa.

A Associação tem por finalidade lutar pela igualdade racial e social,
integrar e dinamizar as ações da comunidade pobre e carente,
contribuindo para o exercício da cidadania.

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

PROJETO DE LEI N°2.995/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos e Médios

Produtores Rurais da Lacerdina, com sede em Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

e Médios Produtores Rurais da Lacerdina, com sede em Carangola.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais

da Lacerdina, com sede em Carangola, é uma entidade civil, sem fins
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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 de suas funções. Congregando
esforços, diretoria e associados buscam um interesse comum: a
promoção do bem-estar da comunidade de produtores rurais do Distrito
de Lacerdina.

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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.996/2006
Dá a denominação de Jacinto Antônio Bissiati à rodovia que liga o

Município de Pedra Dourada à MG-1 11.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Rodovia Jacinto Antônio Bissiati a rodovia que

liga o Município de Pedra Dourada à MG-1 11.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: Filho único de Luiz Bissiati e Aritônia Baldon, nascido em

Pádua, na Itália, veio para o Brasil com seus pais, de navio, com 8 anos,
em setembro de 1895, como muitos outros imigrantes, à procura de
melhores oportunidades.

Após o desembarque em Santos, veio para Minas, fez parada nas
proximidades de Juiz de Fora, dirigindo-se a seguir para a Fazenda Boa
Esperança, Município de Miradouro, depois, para a Fazenda do
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Banquinho, chegando, finalmente, à Fazenda da Serra, Município de
Tombos.

Aos 22 anos, no dia 18/3/1909, casou-se com D. Angela Michaela
Lugatte, sendo que sua primeira filha nasceu ainda na Fazenda da Serra,
em Tombos, margens da atual estrada que liga Pedra Dourada à MG-
111.

Mudou-se para a localidade, hoje cidade de Pedra Dourada, onde teve
seus outros 7 filhos. Naturalizou-se brasileiro e ali permaneceu até os 70
anos, quando mudou-se para São Francisco do Glória. Faleceu nessa
localidade aos 97 anos de idade.

Jacinto Antônio Bissiati, junto com muitas outras famílias que se
instalaram nessa região, trabalhou muito para desbravar e construir o que
veio a ser a cidade de Pedra Dourada. Deixou seu nome como exemplo
de vida, força, fé e esperança. Sua família, que se multiplicou ao longo
desses anos, ostenta com orgulho o nome desse grande homem.

Jacinto Antônio Bissiati nunca exerceu um mandato político, mas ajudou
muitos com o peso de seu prestígio. Assim é que ofereceu às cidades de
São Francisco do Glória e Pedra Dourada, por meio dos seus filhos,
genros, noras, netos e bisnetos vários Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores, por intermédio dos quais vem perpetuando seu nome e sua
imagem.

Portanto, homenagear Jacinto Antônio Bissiati com o nome da rodovia
estadual que garante o acesso a Pedra Dourada a partir da Rodovia MG-
111 é homenagear a própria história dos que fizeram a conquista de
Minas Gerais. Dessa forma, solicito 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.

REQUERIMENTOS
N° 6.019/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos Vinícius Pereira
Costa por sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal
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de Dom Bosco.
N° 6020/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Braz Calixto Coutinho por
sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Coromandel.

N° 6.02112006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Samuel Alves Pimenta por
sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Cabeceira Grande.

N° 6.022/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edvardes Fonseca de Meio
por sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Buritis.

N° 6.023/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Aníbal Martins Alvaro
por sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Bonfinópolis de Minas.

N° 6.024/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Bosco de Castro
Borges por sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal
de Patos de Minas.

N° 6.025/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Norival Ferreira da Silveira
por sua eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Brasilândia.

N° 6.026/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente
Olegário pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N° 6.027/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Uruana de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
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Municipais.)

N° 6.028/2006, do Deputado Carlos Gomes, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José William da Silva por
sua posse no cargo de Presidente da Associação dos Moradores da Vila
Barraginha. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 6.029/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Carlos
Roberto Massa. (- A Comissão de Transporte.)

N° 6.030/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Andradas pelo
transcurso do 116° aniversário de fundação desse Município.

N° 6.031/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João da
Mata pelo transcurso do 43 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N° 6.032/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Conceição das
Pedras pelo transcurso do 43° aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N° 6.033/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Inconfidentes
pelo transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.034/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São Sebastião
da Bela Vista pelo transcurso do 430 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N° 6.035/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo
transcurso do 257° aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.036/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja



301

formulado voto de congratulações com a comunidade de Monte Sião
pelo transcurso do 1570 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N° 6.037/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Senador José
Bento pelo transcurso do 43 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 6.038/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Sigueiyuki Sediyama,
Reitor da Universidade de Viçosa p&o transcurso dos 80 anos de
fundação dessa instituição de ensino. (- A Comissão de Educação.)

N° 6.039/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Consolação pelo transcurso do 430 aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 6.040/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos por sua posse como membro do Tribunal de Justiça Militar do
Estado. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Antônio Andrade. Anexe-se ao Requerimento n° 5.994/2006,
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 6.041/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior
por sua posse no cargo de Comandante-Geral da PMMG. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio
Andrade. Anexe-se ao Requerimento n° 5.995/2006, nos termos do § 20
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 6.042/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal "Hoje em Dia" pelo
transcurso de seus 18 anos de fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 6.043/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação de Desenvolvimento da
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Pesquisa - Fundep - pelo transcurso de seus 31 anos de fundação. (- À
Comissão de Educação.)
N° 6.044/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja

formulada moção de aplauso ao Hospital Monte Sinai por ter sido
contemplado com o Prêmio Mineiro de Qualidade 2005. (- A Comissão de
Saúde.)
N° 6.045/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à indicação do Sr.
Renê Cozac para receber o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.
(- A Comissão de Turismo.)

Da Deputada Jô Moraes, solicitando seja realizado seminário destinado
a discutir as políticas públicas para as mulheres. (- A Mesa da
Assembléia.)

-É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Transporte.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Segurança Pública e do Trabalho, dos Deputados Adalclever Lopes (2) e
Sebastião Helvécio e das Deputadas Lúcia Pacífico e Maria Olívia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha.
• Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
antes de iniciar a abordagem dos temas que me trazem a esta tribuna,
cumprimento a população de Juiz de Fora, minha cidade, e da Zona da
Mata, que hoje assiste aos trabalhos desta Casa por meio do canal
aberto da TV Assembléia. Esse é seguramente um grande instrumento de
acompanhamento dos trabalhos, com a transmissão das reuniões de
Plenário, das audiências públicas e das reuniões internas desta Casa.
Nosso cidadão, nosso eleitor pode acompanhar e cobrar de seus
representantes e ainda ter a oportunidade de se informar e também de se
formar como cidadão para, cada vez mais, exigir de nós, parlamentares,
uma ação digna, um trabalho cotidiano de apoio às causas de nosso
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povo, particularmente às causas e às reivindicações das camadas mais
sofridas e desassistidas por parte do poder público em nosso Estado.

Feita essa introdução, Sr. Presidente, o que me leva a proferir este
pronunciamento é a necessidade de posicionar-me sobre três assuntos
de extrema relevância, que esta Casa certamente debaterá com
profundidade nos próximos meses. São eles: a diminuição do recesso
parlamentar e o não-pagamento das convocações extraordinárias; o fim
do nepotismo nas três esferas de poder; e, por fim, a discussão sobre o
orçamento estadual, que deve ser imperativo, e não meramente
autorizativo, como é hoje.

Quero manifestar e reiterar o meu apoio a toda e qualquer medida que
vise a dar maior transparência e credibilidade a esta Casa. Nesse
aspecto, sou um intransigente defensor da diminuição do período de
recesso e contra o pagamento aos parlamentares por convocações
extraordinárias, idéia expressa pelo nosso partido nos últimos anos. A
política não pode ser vivida como um fim em si ou uma profissão.
Estamos todos aqui de passagem, por delegação direta dos eleitores, e
devemos manter nossas raízes nas comunidades, nos movimentos
sociais e nas nossas profissões de origem. Somente assim a política
poderá ser exercida como um serviço, uma força maior voltada para o
bem de todos, particularmente para o bem daqueles que nunca tiveram
voz e vez, seja na vida, seja na política.

Manifesto-me, ainda, a favor de toda e qualquer legislação que proíba e
puna o nepotismo, seja ele feito de forma direta, seja cruzada, com
acordos e cambalachos favorecendo esta ou aquela pessoa apenas pelo
seu grau de parentesco. Não se trata de punir alguém por ser parente
deste ou daquele detentor de cargo ou função pública, mas de não
penalizar a sociedade e de permitir que a igualdade entre os cidadãos
seja de fato exercida. O contrário disso, por alguns serem mais iguais que
outros, desvirtua a democracia, amplia o abismo entre as classes e
perpetua uma situação de injustiça que todos deveriam repudiar.

Por fim, o terceiro tema que quero abordar, Sr. Presidente, ainda que de
forma resumida, e que posteriormente pretendemos desenvolver melhor,



304
é a questão do orçamento estadual, que vem sendo discutido há alguns
anos nesta Casa. Nós, parlamentares, sempre trabalhamos com a política
da "marmita pronta" - vamos dizer assim. Entra governo, sai governo, a
Assembléia Legislativa até que tenta, mas, no limite, é o Executivo que
impera, aprova o que acha mais conveniente e libera o que sempre dá na
telha. Precisamos caminhar para uma co- responsabilidade entre os
Poderes. O Legislativo precisa assumir suas prerrogativas de fato e ser,
ao mesmo tempo, fiscal e parceiro do Executivo no que afeta a
discussão, a aprovação e a execução orçamentária. O dinheiro do
cidadão, o imposto pago, direta ou indiretamente, por cada um de nós é
que forma esse bolo orçamentário. E nosso dever e nossa obrigação
sermos transparentes do ponto de vista econômico e justos socialmente
na aplicação dos recursos arrecadados das pessoas físicas e jurídicas de
Minas Gerais. Devemos caminhar para um orçamento que seja
imperativo, ou seja, o que for aprovado nesta Casa precisa ser
executado. Para isso, ela deve levantar a cabeça, negociar e olhar nos
olhos do Governador e dos seus Secretários. Um Deputado Estadual
representa uma parcela significativa do eleitorado mineiro. Fazendo as
contas, na proporcionalidade, cada um de nós representa quase 2% do
eleitorado do Estado. Uma emenda individual, por exemplo, patrocinada
por qualquer um de nós, não pode ser tratada como uma emendinha
paroquial ou eleitoreira. Afinal, somos ou não os legítimos representantes
da sociedade, das representações populares?

Faço este registro de público, Sr. Presidente, de forma bastante
transparente, e com certeza esta Casa debaterá esse assunto do
orçamento imperativo - aliás, não só esta Casa, mas todo o Parlamento
brasileiro. Apesar de ser um parlamentar do PT, um parlamentar que faz
oposição ao Governador Aécio Neves, tenho uma relação do mais alto
nível com parte do secretariado mineiro.

O Secretário Marcos Montes e o Subsecretário Rogério Romero, a
Assessora Renata da Sedese, o Deputado Agostinho Patrús, nosso
companheiro e colega desta Casa, e seu assessor Agnado da Secretaria
de Transportes, e outros têm me tratado, além dos meus companheiros e
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assessores de gabinete, com fidalguia e grande firmeza, sem
favorecimento, o que seria incorreto, e sem discriminação, o que seria
condenável.

No meu gabinete, sempre procuramos orientar os Prefeitos e os seus
assessores para que sejam rigorosos, eficazes e corretos no
preenchimento de toda aquela documentação e burocracia, necessária
para a liberação dos recursos alocados por meio das nossas emendas.

Nós, petistas, acostumamo-nos sempre a criticar. Faço aqui o inverso.
Desejo elogiar publicamente o que merece ser elogiado para depois ter o
direito de criticar o que precisa ser criticado. O meu partido, o PT, acabou
de completar 26 anos. Com todo o direito, a população nos cobra ética,
responsabilidade, compromisso social e deseja resultados. Se exercida
hoje, a oposição infantil descambaria para um radicalismo senil que nada
contribuiria para o bem-estar da nossa população. Por isso precisamos
ter um pé no parlamento e o outro na rua, como dizia e sempre nos
ensinou o companheiro Tilden de , Santiago, nosso Embaixador naquela
ilha maravilhosa que é Cuba. E sempre hora de moralidade e de
transparência com eficácia e competência.

Sr. Presidente, esses três assuntos que resumi e proximamente
pretendo desenvolver melhor são passos importantes rumo a uma nova e
necessária caminhada. Essas são as nossas considerações iniciais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Biel Rocha,
parabenizo-o pelo pronunciamento, que traz uma questão fundamental ao
parlamento, a discussão em relação à peça orçamentária. E muito bom
travarmos este debate, envolver a sociedade organizada e os
movimentos sociais que servem como instrumento de pressão para o
governo, a fim de cumprir o que foi aprovado por esta Casa. Aliás, isso
funciona da mesma maneira nas Câmaras Municipais e no poder público
municipal. Verificamos a grande distorção. Citarei um claro exemplo
referente à publicidade. No ano passado, estavam previstos no
orçamento R$10.000.00,00 para publicidade. Isso é muito dinheiro.
Entretanto houve uma suplementação por parte do governo do Estado
para mais de R$60.000.000,00. Observem quantos milhões a mais! De



306
R$1 0.000.000,00, o valor passou para mais de R$60.000.000,00, fora os
recursos da Cemig, da Copasa e da Codemig gastos com publicidade. Só
no ano passado foram mais de R$100.000.000,00. Havia apenas
R$500.000,00 disponíveis para a merenda escolar e para os alunos do
ensino médio das cidades mais pobres do Estado, ou seja, para atender
um número pequeno de estudantes. Mas isso já era significativo. Sabe
quanto foi empenhado? Nenhum centavo. Sabem quanto o governo
gastou? Nenhum centavo para a merenda escolar, e assim ocorreu com
os outros programas. Ele gastou mais com publicidade do que com os
programas estruturantes do governo.

Portanto, concordo que o orçamento não deva sei apenas uma peça
fictícia. É fundamental travarmos este debate na Casa

O Deputado Bíel Rocha - Deputado Weliton Prado, obrigado.
Convivemos nesta Casa há aproximadamente três anos. Lembro a V.
Exa., que se encontra preocupado com essa questão, que temos uma
proposta que tramitará a qualquer momento na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Casa. Deve ser a primeira vez que a
Comissão realizará uma audiência pública para debater um tema
envolvendo o setor da sociedade. Aliás, não do ponto de vista de
repercussão financeira de determinada matéria, mas sim para debater o
que seria um orçamento imperativo e como poderia proceder a discussão
de um orçamento que não seja aquela peça fictícia, como temos visto
ultimamente. Certamente o próprio governo está interessado, pois já
demonstrou a vontade de debater isso e de construirmos juntos a idéia de
elaborarmos um orçamento real, envolvendo esta Casa, o Poder
Executivo e a população do nosso Estado.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, a presença em nossas galerias do
Vice-Prefeito da cidade de São João dei-Rei, Sr. Cristiano, companheiro
do nosso amigo e ex-colega Sidinho do Ferrotaco, que vem dirigindo
maravilhosamente aquela cidade. Hoje ele está em nossa Capital para
assinar um convênio com o Secretário Marcos Montes, a fim de tornar
viável a primeira pista pública de "skate" da cidade de São João dei-Rei,
uma luta nossa e do Vice-Prefeito Cristiano, que muito nos honra com
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sua presença. Era o que tínhamos a dizer, agradeço a atenção.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Deputado Fábio Avelar, que preside

nossa reunião, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Deputados e Deputadas
presentes, recebi em meu gabinete um ex-colega nosso, o Deputado
Paulo Pettersen, que me solicitou fazer desta tribuna coro com um pleito
que ele, como Presidente do PMDB de Carangola e como ex-Deputado,
vem fazendo para modificar uma obra do Pró-Acesso, feita no Distrito de
Carangola, obra essa que ele julga ser inoportuna, além de acreditar que
o destino dessa obra deveria ser modificado para o Distrito de Divino, em
Bom Jesus, 3km até a BR-1 16. Existe uma reivindicação dos Vereadores
e do Prefeito nesse sentido, e ele julga que essa obra seria muito mais
necessária que a outra em curso.

Esse parece ser um assunto pequeno para ser trazido aqui, um assunto
que mereceria respeito apenas de uma Câmara Municipal, mas vou
explicar a dimensão da solicitação que me fez o ex-Deputado, colega e
amigo Paulo Pettersen. Na verdade, a solicitação foi feita também em
forma de denúncia de uma obra que ele considera equivocada e por
acreditar que ela está sendo feita apenas por interesses mesquinhos e
individuais na cidade de Carangola, e não como uma obra de fato
necessária.

O Deputado Paulo Pettersen escreveu uma carta ao Governador Aécio
Neves, e ela, por si só, explica e detalha a denúncia que está sendo feita.
Foi feita também ao Ministério Público, e o Dr. Eduardo Nepomuceno é o
responsável hoje por verificar essa denúncia do Deputado Paulo
Pettersen. O Dr. Eduardo Nepomuceno é o Coordenador da Promotoria
de Defesa do Patrimônio Público. No dia 10/1/2006, o Deputado Paulo
Pettersen entregou àquela Promotoria um requerimento em que se
solicita seja verificado o cometimento de improbidade administrativa em
detrimento ao erário público, por ser uma obra desnecessária, visando
apenas ao interesse de um latifundiário da região.

O ex-Deputado Paulo Pettersen enviou, antes de entregar ao Ministério
Público, uma carta ao Governador Aécio Neves, em que solicita sejam
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tomadas providências em relação a isso. Na carta o ex-Deputado Paulo
Pettersen diz: "Com meus cordiais cumprimentos, venho reiterar as
reivindicações postuladas para nossa região". Retrata ainda que, quando
esteve com o Governador Aécio Neves, dando-lhe apoio na candidatura à
eleição, várias reivindicações foram feitas na região da Zona da Mata, e,
segundo ele, até o momento não foi dada a devida satisfação. Então, não
foram realizados os compromissos feitos pelo Governador na região, mas
ele ainda aguarda esperançoso a efetivação do asfalto da BR-1 16 até
Santa Margarida, do asfalto da BR-1 16 até o Município de Bom Jesus e
de outras obras para as quais, conversando com o Governador, foi feito
um acordo para que ele desse prioridade a essas reivindicações da
região da Zona da Mata. E ele diz que solicitou ao Governador que
providenciasse, com urgência, a restauração e a construção de alguns
trechos críticos da Rodovia 482, que liga Fervedouro a Carangola, e
ainda a restauração de 2km que ligam o Distrito de Lacerdina a
Carangola.

O principal da carta é o seguinte: "A verdadeira indignação da
comunidade é assistir à construção de Um de asfalto pelo governo
estadual - DER -, à custa de recursos públicos, para asfaltar a Fazenda
Parada General, de propriedade do ex-Deputado Juarez Hosken. Essa
obra foi orçada pelo DER em R$900.000,00 e poderá chegar, ao final de
sua construção, aproximadamente a R$1.500.000,00". Ele cita o número
do contrato. "Toda a população está ciente de que o Município de Caiana
é assistido por asfalto, portanto está fora do Pró-Acesso, e seu
asfaltamento ocorreu na década de 90."

Sendo assim, pede-se que sejam restituídos aos cofres públicos os
recursos já gastos indevidamente com essa obra, que nunca foi
prioridade para a comunidade carangolense e atende apenas ao
interesse de um latifundiário. Ela consiste na ligação somente até essa
fazenda.

O ex-Deputado Paulo Pettersen pede, portanto, que isso seja, de fato,
verificado e que os recursos dessa obra recolocados em outro distrito
cuja prioridade seja maior. Ele anexa a essa denúncia uma carta do ex-
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Deputado Juarez Hosken ao Prefeito Municipal de Carangola, por meio
da qual faz a solicitação da obra nessa estrada, confessando que, de
fato, ajudaria a referida fazenda. O ex-Deputado Paulo Pettersen conclui
que essa seria uma prova de que o pedido atendeu apenas ao interesse
de uma pessoa, e não ao interesse de uma região.

Comprometi-me com o Deputado a fazer essa solicitação pedindo ao
Ministério Público uma apuração mais rigorosa da questão. Em se
encontrando, de fato, irregularidades, pedem que revertam os recursos
do Pró-Acesso para um distrito que necessita mais, como Bom Jesus ou
Divino, pois, assim, estariam fazendo realmente a ligação até a BR-116.

Mando um abraço ao ex-Deputado Paulo Pettersen. Esperamos que, de
fato, esse pedido seja encaminhado e que o Governador Aécio Neves
possa dar atenção a esse e a outros pleitos que o Deputado Paulo
Pettersen tem feito ao governo do Estado.

Ressaltamos também que ele já havia enviado ao Diretor do DER essa
mesma denúncia, e, até agora, medida alguma foi tomada. Não fizeram
sequer uma investigação em relação à necessidade da obra. Sabemos
que muitos Municípios de Minas necessitam das obras de Pró-Acesso e
não acreditamos ser possível existir uma obra que privilegie apenas um
latifúndio. Será um asfaltamento que sairá da cidade e chegará até à
fazenda. Deixamos aqui o nosso apelo para que o caso seja investigado.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente - já que falei do ex-Deputado
Paulo Pettersen -, para falar de outra ex-colega, a Deputada Marília
Campos, que atualmente exerce o cargo de Prefeita de Contagem,
depois de um pleito muito disputado. Ela até surpreendeu aqueles que
desconheciam como era querida naquela cidade. E continua muito
querida.

Sempre vou a Contagem e, na semana passada, estive com a Prefeita
Marília Campos, que foi até o Bairro de Nova Contagem para entregar às
crianças daquela região os "kits" escolares que têm sido distribuídos pela
Prefeitura em todas as escolas municipais.

Deputada Elisa Costa, é impressionante como a Prefeita Marília é
querida na cidade. As crianças, a comunidade escolar e os Vereadores
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presentes demonstravam uma grande alegria frente à sua projeção e às
suas atividades, reconhecidas pela população de Contagem em pouco
mais de um ano de governo.

A Deputada Maria Tereza Lara lembra-me que, como mulher - e isso é
muito importante -, a Marília tem tido muito sucesso. Ela já entregou 42
mil "kits" às crianças das escolas municipais e, após o carnaval, iniciará a
entrega de mais 15 mil à rede estadual na cidade. As crianças recebem
borrachas, lápis, cadernos, livros, para que tenham melhores condições
de acesso.

A Marília já inaugurou duas escolas municipais, reformou várias outras
e investiu - e, como disse muito bem o Presidente Lula, não se trata de
gasto e sim de investimento - na educação cerca de R$6.500.000,00 no
primeiro ano de seu governo, o que representa um investimento muito
importante para a questão educacional na cidade de Contagem. Tem ela
feito um trabalho voltado para a educação, um dos compromissos de sua
campanha. Conseguiu também algo que era reivindicado na cidade de
Contagem, especificamente em Nova Contagem, há tantos e tantos anos:
a instalação e o tratamento da rede de esgoto em Nova Contagem. Um
investimento de R$22.000.000,00 para o saneamento em Nova
Contagem, uma das regiões mais pobres de Contagem. Esse dinheiro foi
conseguido por meio de financiamento pelo BNDES, da Caixa Econômica
Federal. Parabenizo a Copasa por contribuir na construção de uma obra
tão importante. Com isso, a Marília mostra o prestígio que tem, tanto junto
ao governo federal, que já era sabido, mas também com o Governador
Aécio Neves, conseguindo que essa obra de saneamento se efetivasse
no governo do PT e aliados.

Parabenizo-a pelo belíssimo trabalho que tem feito e colocamo-nos à
disposição para que a cidade de Contagem possa evoluir cada vez mais.
E a segunda maior cidade do Estado, em termos de habitantes, e merece
de todos nós um carinho especial.

Para finalizar e em seguida conceder um aparte ao Deputado Weliton
Prado, informo que estou com um projeto pronto para ser votado - para o
qual peço o apoio de todos os Deputados e Deputadas - que diz respeito
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a uma área de proteção ambiental nos Municípios de Contagem e de
Betim. Aliás, peço à Deputada Maria Tereza, que já se mobiliza para isso,
que nos ajude quanto à aprovação, que é a área de preservação
ambiental de Vargem das Flores. Está localizada em Contagem, mas
interessa também ao Município de Betim. Trata-se de uma lagoa da
Copasa, a qual está assoreando-se e com esgoto caindo, e ela é
importante para o abastecimento de água - o Deputado Fábio Avelar sabe
disso. Abastece e joga água tratada para cerca de 700 mil famílias na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Portanto, transformar em área de proteção ambiental é fundamental,
para que não se corra o risco de Vargem das Flores virar uma Pampulha,
muito poluída, quando a água não poderá ter o seu destino, que é
exatamente o abastecimento dessas 700 mil famílias. Já tivemos o aval
da Copasa e da Prefeitura de Contagem e tenho a certeza de que
teremos a aprovação por unanimidade na Assembléia Legislativa. Isso
completa o carinho que temos com a cidade de Contagem. Aviso e peço
à Prefeita Marília Campos que nos ajude com uma mobilização em
Vargem da Flores, junto àqueles que moram na região e também junto
aos moradores de Betim, com o objetivo de, transformando em área de
preservação ambiental, conquistar um espaço melhor, um meio ambiente
mais saudável para a nossa querida Contagem das Abóboras.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de dizer que sou
testemunha da alegria da Prefeita Marília Campos, com quem me
encontrei recentemente, quando falava da entrega dos "kits" para mais de
45 mil estudantes. Esperamos que isso sirva de exemplo para outros
Prefeitos do Estado. Falava também do empenho que tem feito para
cumprir todas as propostas de campanha.

Acho que isso é fundamental. Há muitos Prefeitos que, durante o
período eleitoral, prometem mundos e fundos, o céu e a terra, mas,
depois de eleitos, não têm coragem, não têm peito de fazer o que
prometeram. A Marília é uma guerreira e está de parabéns pela belíssima
administração que está realizando em Contagem, especialmente para a
criança e a educação. Ela criou a Coordenadoria da Juventude,
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instrumento importante em defesa dos direitos dos estudantes.
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Meu

tempo está acabando. Deixo registrada mais uma vitória popular e, em
outra ocasião, retomarei o assunto: a suspensão do edital de Oscips em
Venda Nova. Fizemos denúncia a respeito disso, pois significava a
privatização de um importante hospital. Por meio de uma liminar, foi
cassado o direito de se fazer licitação para Oscips. O hospital, portanto,
pelo menos por hora, continua público. Trata-se de uma grande vitória
obtida pelo povo de Venda Nova. Em outra ocasião, tratarei desse
assunto. Espero que o Governador Aécio Neves respeite o que foi
decidido pela Justiça e que o Hospital de Venda Nova volte a ser público.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Com a palavra, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar,
senhoras e senhores, imprensa, povo de Minas Gerais, nesta reunião,
tratarei de dois assuntos importantes e graves, que merecem atenção
especial dos Deputados do Norte de Minas, da Assembléia Legislativa e
dos governos estadual e federal.

Lerei um ofício que recebi do Dr. Lúcio Tolentino Amaral, Presidente da
Cooperativa Agropecuária Regional de Montes Claros. (- Lê:)

"Sr. Deputado, conforme nosso contato, solicitamos gestões junto ao
Copam, no sentido de cientificar ao Dr. Shelley de Souza Carneiro que a
Feam está, neste momento, determinando o fechamento de nossa
indústria de laticínios, apesar de nos ter sido concedido, pelo Copam, o
prazo de 40 dias para regularização da questão de adequação ambiental.
Salientamos que, tão logo nos foi concedido o referido prazo pelo Dr.
Shelley, iniciamos as providências para atender às exigências legais, que
se encontram em andamento".

Esse ofício é datado de ontem, dia 21/2/2006.
Sabemos que Minas Gerais é um dos Estados que mais respeitam o

meio ambiente, com uma legislação clara e moderna. Nunca faltou o
apoio desta Casa - o Dr. Ronaldo, nosso colega de partido e integrante
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da Comissão de Meio Ambiente, pode atestar o que digo, e também os
Deputados Paulo Cesar, Márcio Kangussu e a Deputada Elisa Costa -,
nunca faltou a atenção desta Casa para aperfeiçoarmos nossa legislação;
porém, os técnicos responsáveis pela execução das leis que votamos são
de uma intolerância e uma impaciência fora do comum. São inúmeros os
apelos e reclamações que recebemos em relação ao trabalho dos
técnicos, que extrapolam a própria legislação aqui discutida e votada com
a participação popular. Eles não têm nenhum tipo de complacência,
principalmente em nossa região.

Recentemente, travamos árdua batalha em defesa da mata seca. Não
sei por que colocaram o cerrado mineiro como parte da mata atlântica.
Aqui apresentamos uma vasta documentação provando o contrário. O
processo está correndo na Justiça, mas prejudicaram sobremaneira a
região norte-mineira.

Apresentamos emendas e conseguimos derrubar normas deliberativas.
Mas as normas deliberativas votadas aqui, como são as votadas na
Câmara dos Deputados, por incrível que pareça, têm força superior aos
projetos de leis e às determinações constitucionais.

Parece-me que, ao baixar uma norma deliberativa - e eles gostam de
muitas -, não medem esforços para fazer valer a lei da força e do chicote,
principalmente em cima dos pequenos e das regiões sofridas, que
passam por situações difíceis e terríveis, como ocorre neste momento
com a região norte-mineira. Estamos enfrentando a pior seca dos últimos
30 anos. Há 60 dias, não cai uma gota de água no cerrado mineiro. Eles
chegam lá em seus helicópteros, com a força de "fiscalização" e
realmente têm provocado verdadeiro terror na região norte-mineira.

Caro Deputado Doutor Viana, se não bastassem essas ações, a
construção da Barragem de Berizal no Norte Minas está paralisada.
Sobre os recursos que foram alocados para essa barragem,
coincidentemente o Ministro Ciro Gomes os mandou para o Ceará; não
sei por quê.

Assim, as coisas estão ocorrendo sucessivamente. Infelizmente quem
deveria dar respaldo legal aos pequenos agricultores, aos proprietários de
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terra do Estado, faz ouvido de mercador. Não apenas se negam a
escutar o apelo, como também a manifestar-se a favor da região norte-
mineira.

A nossa cooperativa foi fechada. Ela deve ter mais 50 anos e processa
cerca de 40 mil litros de leite por dia. Há poucos dias, para amortizar uma
dívida de ICMS, a equipe do Governador Aécio Neves, não a turma dos
"xhtas" do meio ambiente, mas aquela que escuta, que tem paçiência e
sensibilidade, firmou um acordo com a cooperativa: o pagamento da
dívida do ICMS foi transformado para prestação de serviço, o
fornecimento de leite para o programa de alimentação escolar.

Falo de quase 200 pais de família, com empregos diretos, que estão
passando por momentos difíceis. E o que é pior: o Copam vai a Montes
Claros, estabelece um prazo de 40 dias para regularização da
cooperativa, que só terminaria no meio do mês de março, mas a Feam
chega, escoltada pela Polícia Militar, com um batalhão de jornalistas e
repórteres de televisão, e lacra a Cooperativa Agropecuária de Montes
Claros, causando enorme mal-estar à população e dificuldades para os
200 pais de família que precisam da nossa cooperativa.

Registro oficialmente essas palavras. Levaremos a questão ao
Governador. Muitas vezes, tacham-me como uma pessoa que sempre se
pronuncia contrariamente às questões do meio ambiente. Pelo contrário,
sou a favor do cumprimento da legislação; sou a favor de que esses
órgãos ambientais deixem o chicote de lado e passem a usar o bom-
senso, que, até agora, não foi utilizado no Estado.

Sr. Presidente, recebi um "e-mail" do nosso companheiro Dr. Alexandre
Miranda Viana, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, cujo
teor se refere ao movimento desencadeado no Norte de Minas para que o
Banco do Brasil renegocie a dívida de produtores rurais inadimplentes
com o governo federal, com os bancos oficiais, principalmente o Banco
do Nordeste.

O fato gerou a execução de um projeto de lei, discutido por todo o ano e
aprovado, por unanimidade, pelo Congresso Nacional, o qual o governo
Lula já disse que será vetado.
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Segundo palavras do Presidente Lula, vetará esse projeto porque não

o considera justo com as pessoas pobres do País, e beneficia meia dúzia
de grandes produtores rurais. Escutei essa informação ontem, na
imprensa oficial, na TV chapa-branca do Presidente Lula.

O Sr. Aloísio Mercadante, Líder do Governo no Senado, afirmou que a
proposta custaria R$16.000.000.000,00 ao governo federal e que
beneficiaria apenas 33 mil produtores. Na verdade, o projeto de lei ficaria
estimado no perdão da dívida de pequenos produtores. Aliás, o Sr.
Aloísio Mercadante também disse que beneficiaria os usineiros da
indústria sucroalcooleira. Mas esse projeto tem o alcance de
R$2.000.000.000,00 e beneficia, nada mais, nada menos, que 900 mil
pequenos produtores, pessoas da região do Norte de Minas e do
Nordeste brasileiro, que enfrentaram, nos últimos 10 anos, oito períodos
de seca e dois anos com inundações, comprometendo a capacidade
produtiva e a geração de renda para o pagamento dos recursos tomados
por empréstimo no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil.

Fico triste porque, nos últimos anos, quem tem pago a conta deste país
e gerado divisas para que ele possa ter, na propaganda oficial do governo
federal, um crescimento de mais de 100% das reservas de dólares, das
reservas internacionais, é a própria indústria ligada à agropecuária. E
essas pessoas não puderam pagar suas dívidas com os bancos oficiais
porque perderam tudo. A pessoa toma o dinheiro emprestado, investe-o,
em sua totalidade, nos projetos agropecuários, e vem a seca matando a
esperança, a plantação e toda a criação de animais. Tivemos, em 10
anos, dois períodos de enchentes e inundações, o que é muito raro no
Norte de Minas e no Nordeste brasileiro.

E o Presidente faz sua propaganda massificadora distribuindo milhões
de panfletos como o que tenho em mãos, com 36 páginas pregando seu
trabalho pelo nosso país, falando na importância de se investir em
programas eleitoreiros, que ele chama de sociais, e mostrando o que foi
feito em três anos, com uma série de reportagens. Há uma propaganda
oficial do DNOCS de Minas mostrando os caminhões de caixas d'água e
tubos a serem distribuídos, principalmente, a Vereadores e Prefeitos
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ligados ao Partido dos Trabalhadores, falando sobre barragens que
ainda nem saíram do papel.

Isso mostra claramente a opção do governo federal em investir milhões
em propaganda oficial, ao mesmo tempo em que faz pouco caso da
dívida de 900 mil produtores rurais do Norte de Minas e do Nordeste
brasileiro, que, por terem perdido tudo, não podem pagar suas dívidas e
certamente terão penhoradas e levadas à Justiça suas pequenas
propriedades.

Deixo este apelo ao governo do Estado. Levaremos a questão da
cooperativa agropecuária de Montes Claros ao Governador Aécio Neves
para que ele possa tomar sua decisão. Há pouco, alguém informou que,
em Montes Claros, o Dr. Frederico, Juiz de Direito, concedeu uma liminar
suspendendo o fechamento da cooperativa agropecuária. A própria
Justiça reconhece a razão da cooperativa. No entanto, chegam lá os
donos da verdade, aqueles que querem aparecer, e colocam lacres numa
empresa que processa 40.000 litros de leite por dia, deixando centenas
de pais de família em situação difícil.

Iniciaremos um trabalho na tentativa de sensibilizar nossos Deputados
Federais em Brasília, já que Lula disse que vetará o projeto de perdão ou
renegociação das dívidas de 900 mil pequenos produtores rurais.
Esperamos que o Congresso não se curve às decisões palacianas do
nosso Presidente e possa agir em favor desses produtores, que só não
perderam a esperança porque ainda existe a possibilidade de jogar por
terra o veto do todo-poderoso Presidente da República. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Deputado Rogério Correia,

Presidente desta reunião, assim como os demais Deputados que
compõem a Mesa ou que estão no Plenário. Cumprimento também a
imprensa e todo o Estado de Minas Gerais.

Aproveito a fala final do Deputado Carlos Pimenta, relativamente a esse
importante instrumento de divulgação das ações do governo do
Presidente Lula. Foi apresentado aqui: "Brasil, um País de Todos". Quero
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sugerir ao povo mineiro e à população brasileira que leiam esse material
que relata os três anos do governo do Presidente Lula e contém
informações de uma administração que tem feito muito pelo Brasil. Houve
mais desenvolvimento e menos desigualdade.

Deputados Laudelino Augusto, Weliton Prado, Ricardo Duarte e outros,
essa leitura é fundamental para quem quer conhecer o governo que está
chegando à população brasileira. Tal material não é muito caro, pois, se
olharmos a publicidade realizada em Minas Gerais, constataremos que
essa é muito maior, Deputado Weliton Prado, que aquela que está sendo
feita pelo Presidente Lula sobre o Brasil. Sabemos que houve excesso de
publicidade e propaganda no governo Aécio Neves. Gostei da
observação do Deputado que nos antecedeu, porque realmente vale a
pena fazer a leitura desse material que trata das realizações do governo
federal.

Aproveito também a fala do Deputado Rogério Correia, quando teceu
elogios à Prefeita Marília, para dizer que ela também está cumprindo o
seu mandato dentro das linhas democráticas e populares de um governo
a serviço dos trabalhadores e de todo o povo de Contagem, em sintonia
com o governo do Presidente Lula e com as populações de nossas
cidades, que querem melhoria de qualidade de vida.

Registro ainda que a Prefeita Manha, como mulher atuante na política,
realizou melhorias na área de saneamento e na área social. Em Nova
Contagem, está sendo feito o recadastramento do programa Bolsa-
Família, que contempla quase 5 mil famílias. Ressalto ainda a migração
do programa Bolsa-Escola para o Bolsa-Família, aumentando-se os
valores para a população mais pobre e possibilitando-se, assim, que o
Município de Nova Contagem receba mais recursos, que incidirão na
economia local.

Refiro-me não só ao Bolsa-Família, na sua expansão, mas também ao
Pró-Jovem, ao Agente Jovem, à Casa da Família, ao Centro de
Referência da Assistência Social e a outros programas implementados
pela Secretaria de Assistência Social. Há, ainda, um programa importante
na área da Coordenadoria de Apoio a Políticas Públicas para as
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Mulheres.

Registro essa importante administração, especialmente porque, nos
primeiros dias do mês de março, comemoraremos o Dia Internacional da
Mulher. Trata-se de uma mulher átuante, comprometida com a cidadania
das mulheres e com os mais pobres. Exerce, sem dúvida, um papel
importante na política mineira e nacional.

Aproveito para comentar mais dois assuntos. O Deputado Rogério
Correia já fez referência ao primeiro deles, o Pró-Acesso. Tenho aqui
duas solicitações que dizem respeito à paralisação das obras do Pró-
Acesso de um trecho da BR-1 16 que vai de Capitão Andrade a
Tumiritinga e serão apresentadas ao Secretário Agostinho Patrús. As
comunidades estão surpresas e pretendem saber o motivo da paralisação
das obras. Ademais, reivindicam boa qualidade do asfalto, a fim de que
as estradas, do ponto de vista técnico, durem mais. Fizemos essa
solicitação, que brevemente chegará ao Secretário.

Há ainda uma reivindicação de ambientalistas referente ao trecho que
vai de Inhapim a São Sebastião do Anta. De acordo com eles, está-se
causando prejuízo às nascentes. Além disso, ressalta-se a dificuldade de
acesso das pequenas comunidades aos córregos. Com  a construção da
estrada, as entradas foram fechadas. Então, ocorre prejuízo ambiental
em diversas regiões, principalmente no que diz respeito à recuperação
das nascentes. Deixamos aqui essa reivindicação e esperamos vê-ia
atendida. Acreditamos que o problema ambiental atinge também outros
trechos espalhados pelo Estado de Minas Gerais.

Por fim, tratarei da questão da habitação, tema da maior importância
para o Estado. Sempre lembro ao Plenário e às entidades mineiras a
importância da habitação popular para as famílias que têm renda de um a
cinco salários mínimos. Na história, o atual governo é o primeiro a fazer
uma política de habitação dedicada à população mais pobre, cuja renda
está compreendida de zero a três salários mínimos.

Participei, recentemente, da posse do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que contou com a presença
do Governador de Minas. Na oportunidade, apresentamos uma emenda
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para ampliar a participação dos movimentos populares, dos movimentos
de moradia na composição do Conselho Estadual. Esse é o significado de
se ter em Minas uma política urbana que atenda às necessidades de
nossas comunidades.

Registro também que o governo federal anunciou R$19.000.000.000,00
para a construção, neste ano, de moradias e R$1.000.000.000,00 apenas
para o fundo nacional, resultado de uma luta histórica do movimento
nacional pela moradia popular. Esse projeto de lei foi debatido durante 13
anos no Congresso Nacional. Depois, foi aprovado pela Câmara dos
Deputados e sancionado pelo Presidente Lula. Este ano, o Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social contará com
R$1.000.000.000,00 para atender às reivindicações de moradia popular
no Estado de Minas Gerais.

Há também os recursos destinados à construção de moradias, de até
três salários mínimos, especialmente por meio da Resolução n° 460, que
destina às cidades de até 100 mil habitantes R$6.000,00 por família. E,
para as cidades acima de 100 mil habitantes, até R$10.000,00 por
família, para recuperação, construção e melhorias das habitações no
Estado de Minas Gerais e no Brasil. Deve ser o maior número de
recursos já destinados à habitação. Envolvem-se ainda recursos da
ordem de três a cinco salários mínimos para os setores médios da nossa
sociedade.

Finalmente, registro a grande decisão do Presidente Lula de reduzir o
IPI para itens da cesta básica e de material de construção. Trata-se de
uma ação afirmativa e positiva para construir mais moradias nos
Municípios, como também para gerar trabalho e renda. Com essa
decisão, haverá geração de emprego e renda nesse setor.

Deputada Jô, que bom vê-ia de novo no Plenário. Na construção de
moradias, Minas Gerais também avança com recursos federais,
principalmente com apoio dos Municípios que têm de oferecer infra-
estrutura. O governo federal, então, possibilita a construção de moradias
em mutirões ou em unidades isoladas ou com o apoio dos próprios
Municípios, a partir da infra-estrutura.
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Deixo o registro que, de fato, atualmente a moradia tem um espaço

político e de recursos importantes no Estado de Minas Gerais.
O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Agradeço o aparte, Deputada

Elisa Costa. Primeiro, quero dizer-lhe que realmente é uma alegria muito
grande ser companheiro da senhora nesta Assembléia, tendo em vista o
trabalho magnífico que vem apresentando nesta Casa, fruto da
experiência da vida profissional como assistente social, pois trabalha
pelas causas sociais.

Deputada, pedi aparte porque gostaria de deixar enfocada uma questão
que muito me preocupa. E tenho certeza de que preocupará a senhora
também, caso ainda não tenha tido conhecimento do fato. Em algumas
regiões do Estado, especificamente no Triângulo Mineiro e em minha
cidade, Uberaba, estamos vivendo uma epidemia de dengue.

No ano passado, em Uberaba, houve 1.600 casos de dengue. Neste
ano, em menos de 50 dias, já houve 1.100. V. Exa. fala das grandes
ações do governo federal. Lembro-lhe de que, por iniciativa do governo
federal, no ano passado, no dia 19/11/2005, foi feita uma campanha em
nível nacional, de prevenção da dengue.

Infelizmente, nem todos os Municípios aderiram a essa campanha
sugerida pelo governo nacional. A descontinuidade de ações na área da
saúde, a política de prevenção não sendo levada a sério, pode trazer
conseqüências desastrosas, como essa epidemia de dengue que
estamos vendo em nosso Município.

Deputada, essa epidemia se deve à descontinuidade das ações. Temos
dito, na Casa, desde o início, que as políticas devem ter planejamento, a
curto, a médio e a longo prazo. Quando se interrompem essas políticas,
os efeitos podem ser danosos. No caso, quem sofre é a nossa população.

Parabenizo V. Exa. pelo brilhante pronunciamento, pela preocupação
com as causas sociais. Aproveito o aparte para registrar que é muito
importante que todas essas políticas tenham continuação, planejamento e
que não aconteça o que está ocorrendo hoje em minha cidade.
Infelizmente, pela interrupção de uma política de prevenção, estamos
tendo uma epidemia de dengue. Muito obrigado pelo aparte.
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A Deputada Elisa Costa - Deputado Fahim Sawan, lamento esse

acontecimento. Também já tive dengue, e só quem passa por essa
situação sabe o quanto é difícil superá-la.

Sugiro que essa questão seja levada tanto à Secretaria de Estado
quanto ao Ministério da Saúde, para que encontrem uma solução. Desejo
que isso ocorra em Uberaba e em todo o Estado. Em Minas Gerais, cerca
de 200 mil famílias serão atendidas com ações do Ministério das Cidades,
na área de habitação. Haverá um investimento de R$1.900.000.000,00.
Os recursos para saneamento e habitação serão de R$2.400.000.000,00
para 2006. Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora,
Timóteo, Montes Claros e Uberaba são exemplos de cidades que tiveram
projeto de urbanização de interesse social para a população mais pobre
do nosso Estado.

Registro o compromisso do nosso mandato com a questão da habitação
popular, com os mais pobres, com as nossas administrações,
especialmente a administração da Prefeita Marília Campos, em
Contagem. Queremos contribuir para que esse Município cresça, se
desenvolva, e para que a administração consiga cada vez mais, por meio
desse brilhante trabalho, colocar a nossa população no patamar da sua
cidadania, dos seus direitos sociais. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Falarei sobre o Poder Judiciário, que tem a

missão de julgar os conflitos e de fazer justiça, para que o cidadão não
faça justiça com as próprias mãos. Na última semana, relatei uma
reportagem em que o Sr. Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, afirmava que, no Brasil, a justiça só valia para os pobres. O
Presidente do Superior Tribunal afirma que os pobres e as prostitutas são
os mais discriminados da sociedade. Isso ocorre porque são minoria e
não possuem defensores. Os ricos não vão para a cadeia porque têm
advogados. Essa é a realidade em nosso Estado, e esse é um dos
motivos que fez com que o Sr. Wagno Lúcio, segurança, permanecesse
preso, injustamente, por oito anos. Ele foi solto por meio de uma decisão
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unânime do Tribunal de Justiça, pois houve grave erro do Poder
Judiciário.

O Sr. Wagno foi condenado por roubar e matar um taxista e
permaneceu preso por oito anos, sem ter tido qualquer responsabilidade.
Esse grave erro do Poder Judiciário só foi reparado porque a família de
Wagno sempre acreditou em sua inocência e porque o Sr. Nilmário
Miranda, então Ministro Nacional da Secretaria de Direitos Humanos,
conseguiu para ele um advogado, gratuitamente, que entrou com um
pedido de revisão. Se não fosse isso, talvez Wagno permanecesse na
cadeia por 23 anos, prazo de sua condenação. Ou pior: talvez fosse
assassinado como queima de arquivo do traficante que foi o verdadeiro
responsável pelo crime.

Estou apresentando dois requerimentos acerca dessa questão: um
dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, para que ele tome
providências para agilizar a concessão de indenização por danos
materiais e morais ao cidadão Wagno Lúcio, direito garantido pela
Constituição Federal em caso de erro judiciário; e outro encaminhado ao
Corregedor-Geral de Justiça, para que apure a responsabilidade do Sr.
Paulo Roberto Caixeta, Juiz da Comarca de Congonhas, que proferiu a
sentença. Se o cidadão comete um erro, deve pagar por ele. O Juiz
cometeu um erro, e a Corregedoria deve apurar eventuais erros no
processo. Se forem confirmados, deve pagar por esse grave erro de ter
deixado esse cidadão preso por oito anos.

O Wagno perdeu sua família; sua mulher casou-se com outra pessoa;
não viu sua filha crescer; ela tinha três anos de idade na época e tem 11
anos hoje. Até o terreno em que ele morava foi ocupado. Portanto, sua
vida foi totalmente desestruturada. E preciso fazer justiça, além de ser
paga uma indenização o mais rápido possível. As irregularidades do
inquérito policial também devem ser apuradas, inclusive quanto à decisão
do Juiz.

Farei a leitura do requerimento. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve
requer a V. Exa., na forma regimental, seja formulado apelo ao Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,



323
Desembargador Hugo Bengtsson, para que sejam tomadas medidas
especiais para o acompanhamento, por esse egrégio colégio, do pedido
de indenização por erro judiciário formulado pelo cidadão Wagno Lúcio da
Silva, que ficou preso por oito anos e quatro meses, acusado do crime de
latrocínio, que não cometeu.

O Poder Judiciário, que deveria fazer justiça, errou gravemente nesse
caso. O ex-segurança foi condenado por acusação de roubo e
assassinato à facada do taxista Rodolfo Cardoso, em 1997, e cumpriu
sua pena na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, até 14 de
fevereiro. Após o inquérito policial que apontou a responsabilidade de
Wagno pelo crime, o Ministério Público fez a denúncia, e ele foi
condenado pelo Juiz Paulo Roberto Caixeta, da Comarca de Congonhas.
Wagno chegou a ser torturado no presídio para que confessasse o crime.
Assim, perdeu os dentes, e, apesar disso, sempre reiterou sua inocência".
Ontem, assisti pela TV ao "Programa do Ratinho", e o segurança disse
que o dia em que chegou à delegacia foi torturado das 3 horas da tarde
até às 4 horas da madrugada. Foram horas e horas de tortura, feitas de
maneira totalmente desumana e com requintes de crueldade, quando
perdeu seus dentes.

"Segundo ele, sua prisão foi motivada por um desentendimento que
teve com o traficante Osmar Godoy, hoje detido na Penitenciária José
Maria Alckmin. Após uma briga numa festa no clube em que trabalhava
como segurança, Wagno expulsou Osmar do local e recebeu a promessa
de que se arrependeria. Poucos dias depois, o inocente foi preso,
acusado do assassinato do taxista. A condenação se baseou no
depoimento de um menor, co-autor do crime, que foi encontrado com o
toca-fitas do táxi da vítima e apontou o segurança como principal suspeito
do assassinato. Outras dez testemunhas foram ouvidas." Isso é um
absurdo. Segundo o inquérito, o menor deu três depoimentos: um,
inocentando-o, e dois, acusando-o. Todas as outras testemunhas deram
depoimentos inocentando Wagno. Mesmo assim, o Juiz o condenou a 23
anos de prisão sem uma prova; apenas com o depoimento de um menor
delinqüente que tinha várias passagens pela polícia.
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"Descobriu-se depois que o menor mentiu. Ele tinha sido ameaçado

por dois homens que escolheram Wagno como culpado. Eram dois
homens que Wagno tinha expulsado da boate em que trabalhava como
segurança. Em 2002, o detento Joilson Dias Henrique, que dividia cela
com Wagno, informou que os verdadeiros culpados pelo crime pediram
que ele tentasse matá-lo na cadeia, para ajudá-los na farsa. Depois disso,
a família de Wagno, que nem sempre podia visitá-lo por falta de dinheiro,
conseguiu ir a Brasília pedir ajuda ao ex-Ministro Nilmário Miranda, que
conseguiu gratuitamente um advogado para assumir o caso."

Parabenizo o trabalho desse advogado - Dr. Dino, que conseguiu alterar
a ação - o menor assumiu que tinha mentido, a mando dos criminosos -, e
provou-se a inocência de Wagno.

Sr. Presidente, nesses termos, apresento dois requerimentos, para os
quais solicito a aprovação de todos os colegas desta Casa: um, para
pedir ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado que as medidas
sejam tomadas o mais urgente possível, a fim de que o Sr. Wagno seja
indenizado; o outro, para apurar as responsabilidades desse grave e sério
erro do Poder Judiciário.

Gostaria de falar de outro assunto, comentando a fragilidade eleitoral na
grande maioria dos 853 Municípios do Estado. O poder público municipal,
de certa forma, banca a estrutura para o funcionamento da Justiça
Eleitoral, fornecendo papel, aluguel, energia e água. Certamente isso
fragiliza a autoridade da Justiça Eleitoral nos Municípios, que, de certa
maneira, fica à mercê dos interesses dos Prefeitos e dos Vereadores.

E muito importante que a Justiça Eleitoral não esteja fragilizada, mas
sim seja autônoma, democrática e possua os recursos necessários para
manter a sua atividade de forma independente.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e

rÃ



o

325

a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições regimentais, torna sem efeito

despacho proferido na 44' Reunião Ordinária da 2 0 Sessão Legislativa
Ordinária desta Legislatura, referente a requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, solicitando o encaminhamento do Projeto de Lei n°
1.629/2004 à Comissão seguinte a que havia sido distribuído, em virtude
da perda de prazo pela Comissão de Justiça, uma vez que a referida
Comissão emitiu parecer sobre a matéria em sua reunião ordinária,
realizada na mesma data, pela manhã.

Mesa da Assembléia, 22 de fevereiro de 2006.
Deputado Rogério Correia, 2°-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do § V do art. 67 do Regimento Interno,
solicita às bancadas e aos blocos parlamentares que procedam à
indicação de seus respectivos Líderes.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública -
aprovação, na P Reunião Ordinária, em 21/2/2006, do Projeto de Lei n°
2.827/2005, do Deputado Ermano Batista, e dos Requerimentos nos
5.871/2005, do Deputado Jésus Lima, 5.904/2005, do Deputado
Laudelino Augusto, e 5.919 a 5.922/2005, da Comissão de Direitos
Humanos; e do Trabalho - aprovação, na P Reunião Ordinária, em
21/2/2006, dos Requerimentos n os 5.896/2005, do Deputado Gustavo
Corrêa, e 5.944/2005, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Adalclever Lopes
(2) - sua indicação para Líder do PMDB e a indicação do Deputado Sávio
Souza Cruz para Vice-Líder do PMDB (Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.).

Discussão e Votação de Pareceres

-
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

1.564/2004, da Deputada Ana Maria Resende, que proíbe a venda, para
consumo no local, de bebidas alcóolicas nos postos de gasolina
localizados nas áreas urbanas do Estado. 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.

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

solicitando seja encaminhado ao DNIT pedido escrito de informação
sobre o montante de recursos destinados à construção do anel viário,
contorno norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Ofice-se.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução

n° 2.748/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n°019/2005, nos termos do art. 7 0 da Lei
n° 15.292, de 5/8/2004, à empresa Domingos Costa Indústrias
Alimentícias S/A, em operações interestaduais destinadas ao Estado do
Rio de Janeiro. 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° 2.749/2005, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 018/2005, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de
5/8/2004, à empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, em
operações interestaduais destinadas ao Estado de São Paulo. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.837/2004, 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 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 l o turno, do Projeto de Resolução n° 2.285/2005, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da
terra devoluta que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária e
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 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.220/2005, do Deputado
Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Senador Cortes o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 2.220/2005 na forma
do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.
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Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n° 2.499/2005, do Deputado

Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quanto ao Projeto de Lei n°
2.499/2005, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Arcos o imóvel que especifica, a Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela sua constitucional idade e a Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Queria dizer que
não temos nenhum óbice à aprovação do projeto, importante para o
Município de Arcos, que conta com o nosso voto.

Deputado Rogério Correia, que preside a reunião neste momento,
Deputado Edson Rezende, Deputado Laudelino Augusto, Deputado
Ricardo Duarte, Deputada Jô Moraes, Deputada Cecília Ferramenta,
gostaria de dizer que os Deputados do bloco estão presentes em Plenário
para aprovar os projetos.

O Deputado Biel Rocha fez uma consideração fundamental: "E
importante que o orçamento aprovado por esta Casa no final do ano seja
cumprido, e não seja apenas uma peça de intenções".

E muito importante fazermos essa referência. Esse projeto teve o
parecer favorável da comissão porque não haverá nenhum gasto e, de
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem sua tramitação
garantida.

Especificamente em relação ao orçamento, vemos que o governo do
Estado gastou muito mais com publicidade do que com os projetos
estruturadores. A Deputada Elisa Costa lembrou muito bem a questão da
habitação. O candidato Aécio Neves, em sua campanha, tocou muito
nesse ponto. Disse que resolveria o déficit habitacional de Minas,
investiria em habitação, trataria do problema da Cohab em vários
Municípios do Estado, mas, até hoje, não vimos nada. Os recursos para a
habitação são muito poucos. Por outro lado, o mesmo não acontece em
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outras áreas. Já dei um exemplo claro da área de comunicação. Para a
divulgação, o Governador investiu R$27.000.000,00. Se houver uma
suplementação de 10 vezes mais, como ele fez em 2005, serão
R$270.000.000,00.

Houve um Deputado que falou sobre os gastos com publicidade do
governo federal: R$170.000.000,00 no ano passado. Já o governo de
Minas gastou mais de R$100.000.000,00. Se compararmos, veremos que
Minas gastou, em apenas um dos 27 Estados da Federação,
R$100.000.000,00, enquanto o governo federal gastou R$170.000.000,00
em todo o País.

Encaminho favoravelmente o projeto do Deputado Paulo Piau. Entrei na
questão do orçamento justamente para provar que esse projeto que
aprovaremos no momento não tem nenhum óbice de
inconstitucionalidade, já que não requererá nenhum gasto do poder
público. E apenas uma doação.

Ressalto que a peça orçamentária tem de ser cumprida em sua
integralidade. Não pode ser apenas uma mera intenção. O Governador
Aécio Neves terminará seu mandato com R$4.000.000.000,00 de déficit.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero cumprimentar todos

os Deputados. O Deputado Paulo Piau fez alguns comentários relativos
ao orçamento e à aplicação de recursos dos governos estadual e federal.

Quero registrar a falta de compromisso do Ministério do Transporte com
relação àquela obra indecente da BR-135, na ponte dos Porcos. Aquilo é
um serviço porco. Um particular fez um investimento de cerca de
R$200.000,00 e estava cobrando pedágio - primeiro de R$10,00, depois
de R$5,00 e, em seguida, de R$20,00. O governo federal não se
manifestou, apesar de a situação estar prejudicando, sem medida, o
comércio daquelas cidades - Curvelo, Corinto, Augusto de Lima,
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Buenópolis. Poderia ter solicitado ao Exército a construção de uma ponte
de emergência para atender principalmente às pessoas da região central,
do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, estivemos na tribuna, no primeiro dia, fazendo algumas
cobranças ao governo do Estado, que está fazendo um excelente
trabalho, com o pouco que tem. Ele está promovendo o Estado e dando
um exemplo de administração pública.

Não vemos, por parte do governo federal, como já discutimos diversas
vezes, um compromisso com relação ao metrô de Belo Horizonte. A
CBTU deu um aumento de 37,5% na tarifa do metrô. Isso é um absurdo.
E já está anunciando outro aumento.

O Deputado Weliton Prado já esteve aqui reclamando das passagens
de ônibus, mas não ouvi um protesto contra as passagens de Belo
Horizonte, que são das mais caras do Estado.

Há projetos na Câmara Municipal de Belo Horizonte que dependem de
um acordo - de um sim - com o prefeito de Belo Horizonte, cidade que
tem uma das passagens mais caras do Estado de Minas Gerais.
Estudantes já fizeram manifestações pedindo à prefeitura local para
atendê-los quanto ao pagamento da meia passagem e não vemos
manifestação favorável nesse sentido.

Tivemos, nesta Casa, uma comissão especial para tratar sobre a
questão do metrô. A Comissão de Transporte, desta Casa, por diversas
vezes, cobrou, do Ministério dos Transportes e do Ministério da cidade,
uma providência em relação ao metrô, do ramal Calafate-Barreiro, que
não recebeu investimento nem de um centavo. No governo federal
anterior, obras para o metrô eram sempre cobradas. Depois que o
Presidente Lula tomou posse, não vimos nenhum investimento no metrô,
do ramal Calafate-Barreiro.

Como já disse, é um transporte de massa, barato e rápido. Por isso
precisamos agilizar e, inclusive, gostaria de contar com a parceria e o
apoio dos Deputados Estaduais do PT e da nobre companheira Deputada
Jô Moraes. Esperamos que, agora, nas vésperas das eleições, não surja
a propaganda dizendo que o metrô está chegando. Contar aquela
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novelinha, aquela mentirinha.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, 'pau que dá em chico
também dá em francisco".

Aproveito para fazer coro em relação ao aumento do metrô, com que
não concordo, um aumento de mais de 60%, bem acima do índice
inflacionário. Compreendemos que a passagem do transporte coletivo
estava baixa. Utilizei a tribuna para questionar a autorização do DER em
relação ao aumento do transporte intermunicipal - de mais de 12% -
sendo que o ano passado teve um aumento acima da inflação para o
transporte intermunicipal. Apresentei um projeto, nesta Casa, para que a
população não seja pega de surpresa. Para que tenham audiências
públicas, que as planilhas sejam publicadas e a população tenha acesso.
Que, antes de qualquer aumento, seja discutido e debatido, que dêem a
publicidade dez dias antes de o aumento ocorrer. Critiquei o aumento
com relação ao transporte da cidade de Belo Horizonte, que foi acima da
inflação. Em Uberlândia os estudantes saíram às ruas e protestaram,
local que hoje tem a passagem mais cara do Estado - R$1,90.
Solidareizei-me com os estudantes de Juiz de Fora que, com muita
valentia, saíram às ruas e protestaram contra o aumento da passagem.
Queria informar ao Deputado Célio Moreira que o movimento estudantil
de Belo Horizonte está organizando um grande ato no dia 16 de março,
em favor do passe livre e da meia passagem. E fundamentàl que o
estudante tenha acesso à escola. Sabemos que há muito tempo o
governo do Estado deixou de construir escolas. Para dar um exemplo
claro, na cidade de Uberlândia, há 17 anos não se constrói nenhuma
escola estadual, 17 anos sem investimento do Estado. Os prédios
públicos do Estado estão caindo aos pedaços e provavelmente os
professores terão um piso salarial novamente inferior a um salário
mínimo. Infelizmente a educação não é prioridade desse governo. O que
aconteceu? As cidades cresceram, surgiram novos bairros distantes,
devido à especulação imobiliária, e as crianças, sem uma escola perto de
suas residências, precisam caminhar quilômetros e quilômetros para
chegarem a uma escola mais próxima, que geralmente se encontram nas
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regiões centrais. Muitos estudantes não têm condições de arcar com o
transporte e abandonam a escola. Um dos principais motivos da evasão
escolar é justamente a questão do transporte.

Não podemos aceitar que empresas lucrem fábulas. Em Uberlândia,
conforme denunciamos ao Ministério Público, há muitos anos, não há
licitação para a concessão do transporte público, e o mesmo ocorre em
outros Municípios. Infelizmente, até hoje, não há nenhuma posição, não
se fez justiça.

E importante que o jovem tenha acesso à escola, tenha o passe livre, a
exemplo do que ocorre em São Paulo, Jacareí, Rio de Janeiro, São João
dei-Rei, Chile, Argentina e Cuiabá. Não se trata de uma coisa de outro
mundo, mas algo totalmente possível. As quantias volumosas que o
poder público arrecada com as muitas de trânsito bem como a
propaganda no interior e na traseira dos ônibus podem ser utilizadas para
subsidiar o passe livre para os estudantes. Basta vontade política.
Continuaremos denunciando os aumentos abusivos do transporte
coletivo, apoiando a luta dos movimentos estudantis. Aproveito para
convocar toda a juventude da região metropolitana para participar, no dia
16, do ato nacional puxado pela Ubes e pela Une.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, neste momento, todas as
estradas federais do Triângulo Mineiro estão em recuperação: a BR-365,
completamente recapeada, entre Uberlândia e a divisa com Goiás; a BR-
153, que está sendo duplicada entre Itumbiara e o Trevão; a BR-364, que
receberá recursos do governo federal; as ligações Araxá-Uberlândia e
Uberlândia-Araguari.

Infelizmente, as estradas estaduais estão em péssimas condições,
especialmente a MG-497, que liga Uberlândia, Prata e Campina Verde, a
MG que liga Araguari à Indianápolis e o trecho de Cascalho Rico à BR-
262. São grandes trechos das estradas estaduais em péssimas
condições de trafegabilidade, com muitos buracos.

Durante o ano passado, a base do governo falou muito mal das
estradas federais. Nesse momento, as coisas se inverteram e pedimos
apoio da base para que as estradas estaduais no Triângulo Mineiro sejam
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recuperadas, pois têm as piores condições de trafegabilidade, e as
pessoas correm risco de acidentes. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos
do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado Edson Rezende. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público, telespectadores da TV Assembléia, antes de iniciar o
assunto mais importante desta tarde, quero citar a análise, publicada na
revista 'Carta Capital", das últimas pesquisas de intenção de voto para
Presidente da Republica.

A análise da revista demonstra o crescimento da intenção de voto no
Presidente Lula em todas as faixas da população: de renda familiar de até
1 salário mínimo por mês; de 1 até 5 salários mínimos; de 5 até 10
salários mínimos; e acima de 10 salários mínimos.

Houve crescimento de 14 pontos entre a faixa da população que ganha
de 5 a 10 salários mínimos; 10 pontos entre aquela que ganha até 5
salários, e assim por diante, demonstrando um crescimento sustentado
pelo Presidente Lula. Essa é uma boa notícia para o povo brasileiro.

Agora quero abordar um tema extremamente relevante para a vida dos
mineiros: o custo do serviço de energia elétrica oferecido pela Cemig à
nossa população; antes, porém, gostaria de me reportar a uma
informação de interesse regional, que dá conta do inadimplemento do
Município de Barbacena junto ao cadastro do Programa Bolsa-Família.
Na iminência de o prazo se esgotar, a Prefeitura de Barbacena ainda não
forneceu ao Ministério do Desenvolvimento Social as informações
requeridas para a adequação do cadastro local aos objetivos do
programa. Trata-se de uma situação preocupante, pois afeta a parcela
pobre dos habitantes dessa cidade. Estamos nos posicionando tanto em
Brasília, junto ao Ministro Patrús Ananias, para facilitar eventuais
negociações em benefício da cidade, quanto em Barbacena, para
sensibilizar a Prefeitura para que o prazo definido pelo Ministério seja
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cumpridorigorosamente.

Vale salientar que, em Barbacena - segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento Social -, em janeiro de 2006, apenas 67,3% das
famílias pobres eram atendidas pelo programa; faltam, portanto, cerca de
33%. Essa constatação revela a necessidade de urgente aprimoramento
do programa na localidade.

Estamos, então, alertando-os para uma questão séria, no intuito de
contribuir para uma mudança de rota na gestão do Município de
Barbacena, na certeza de que essa cidade, nossa principal base política,
necessita priorizar a questão social, não podendo as famílias assistidas
pelo Bolsa-Família perder esse direito por omissão do poder público
municipal. Portanto alertamos as autoridades municipais da nossa
querida Barbacena.

Voltando à questão que nos trouxe a esta tribuna, queremos realçar o
elevadíssimo peso que a tarifa de energia elétrica tem alcançado nas
contas domésticas das famílias mineiras. A Cemig é um de nossos mais
valiosos patrimônios; seu padrão de qualidade é um dos mais elevados
do mundo. Sabemos também que a maior parte da nossa população é
pobre ou miserável e padece de extrema carência material.

A partir dessas duas premissas, cabe-nos verificar que a Cemig, como
braço do poder público, deve ter um compromisso prioritário e
fundamental com o interesse público, ainda que se organize soba forma
de sociedade anônima; interesse público, nesse caso, impulsionado pelo
valor justiça social e pelos grandes objetivos constitucionais relativos à
erradicação da pobreza e à redução das desigualdades.

Verificamos, com tristeza, que tanto a política tarifária executada pela
Cemig quanto a tributação que o Estado de Minas Gerais impõe sobre as
operações de prestação de energia elétrica constituem excessivo ônus
financeiro às famílias mineiras. Vale dizer: o cidadão mineiro está sendo
obrigado a optar entre comer ou ter luz em sua casa.

Todos que viajamos por este Estado, em seus rincões, nas cidades
menores ou na periferia das grandes cidades, temos as reclamações da
maioria de seus habitantes, que dizem ser impossível pagar a tarifa de
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luz, pois tira parte importante dos recursos que serviriam para sua boa
alimentação.

Verificamo, por exemplo, que, entre 1999 e 2005, enquanto o INPC,
medido pelo IBGE, teve uma elevação de 71,86%, e o IGP-M, da
Fundação Getúlio Vargas, chegou a um aumento de 127,63%, a tarifa
média da Cemig subiu 243,03%, ou seja, o dobro do índice maior que o
IGP-M nesse período. Se considerarmos o período de 1995 a 2005, nos
últimos 10 anos, teremos um acréscimo da ordem de 403,57%, quase 4
vezes mais que os índices dessa fase, igualmente altíssimo. Portanto o
aumento que a Cemig impôs aos contribuinte deste Estado é espantoso.

Maior espanto temos, no entanto, quando verificamos que o mais
penalizado com esses aumentos exorbitantes tem sido o consumidor
residencial, o cidadão comum. Nesse caso, percebemos um aumento de
266,66% entre 1999 e 2005 e, no período mais longo - de 1995 a 2005,
portanto os últimos 10 anos-, um salto de 551,72%, 5 vezes mais.

No mesmo período, verificamos que o setor mais beneficiado tem sido
sistematicamente o industrial, com aumentos, em média, três vezes
menores que os do consumidor comum. A elevação tarifária para essa
categoria que recebe tratamento diferenciado ficou mais ou menos no
patamar do comportamento do IGP-M.

Com isso, temos uma distorção na composição da repartição entre
consumo de energia e pagamento da conta de energia.

Os cerca de 4.800.000 consumidores residenciais gastam, consoante
dados do terceiro trimestre de 2005, 16,9% da energia, mas entram com
35,91% da receita apurada pela estatal, ou seja, consomem um tanto e
pagam o dobro. Já os industriais, na outra ponta, gastam 58,85% da
energia, mas contribuem com apenas 32,87% do total. As demais classes
se enquadram em situações intermediárias.

O fato a ser assinalado, então, é que, quando paga sua conta de luz, o
cidadão mineiro está, por via oblíqua, subsidiando os consumidores
comerciais, rurais e, especialmente, os industriais.

Estamos certos de que os defensores dessa política tarifária cruel
podem argumentar dizendo que as tarifas da Cemig estão em
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consonância com as determinações da Aneel, que sua formação
obedece a uma equação envolvendo custos gerenciáveis, como pessoal,
materiais, etc.; não gerenciáveis, como Aneel, "royalties", energia
comprada, etc.; e o IGP-M do período e possíveis ganhos de eficiência; e
que a Resolução n° 71 da Aneel, de 2005, permitiu um
"reposicionamento" tarifário de até 44,41%. Tudo isso está claro. Temos,
por isso, consciência de que uma análise jurídica formalista e apegada ao
texto das normas da Aneel nos levará a uma convicção de legalidade dos
atos da Cemig.

Nossa preocupação, contudo, é de outro naipe e se prende a valores
outros, como os vinculados à justiça social, que alicerçam nossa ordem
constitucional, ou, mais especificamente, a princípios norteadores da
política de prestação de serviços públicos no Brasil, entre os quais aquele
expressamente inscrito na Lei de Concessões, art. 6 0, § 1 0 , que obriga a
concessionária de serviço público a fornecer serviço adequado, o qual se
caracteriza por ser regular, contínuo, eficiente, seguro, geral, cortês, mas
especialmente módico em sua tarifa.

Infelizmente, senhoras e senhores, constatamos que a Cemig, empresa
estatal pertencente ao governo estadual e concessionária de serviço
público federal, está, a cada dia, desvinculando-se mais e mais de seu
objetivo social, de sua submissão ao interesse público. Certamente não
está servindo a contento à maioria da população mineira no que tange ao
custo.

Não que sejamos contra a possibilidade de a empresa funcionar em
uma situação de equilíbrio econômico-financeiro. Fui Presidente de uma
estatal e sei o quanto é importante a empresa manter sua saúde
financeira para cumprir seus objetivos sociais e a finalidade pública para
que foi criada. Mas não é este o caso. Conforme dissemos, confrontada a
evolução das tarifas com a inflação e com o tratamento cruel dispensado
ao consumidor residencial, o cidadão comum, a política tarifária
executada pela Cemig não está atendendo às necessidades do povo
mineiro.

Mas não se trata só de tarifa. 0 outro lado perverso da conta de energia
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elétrica é a elevadíssima carga tributária que o Estado de Minas Gerais
impõe ao consumidor. Ao consumidor residencial é infligida uma alíquota
de 30% sobre a energia elétrica gasta. Mais uma vez, vemos o
tratamento diferenciado em benefício do consumidor industrial, que, neste
caso, paga apenas 18%.

Esses 30% constituem não somente o ICMS sobre energia elétrica mais
alto do País como ofendem frontalmente o dispositivo constitucio na l que
recomenda que, sempre que possível, a fixação do ICMS deverá
obedecer à regra da seletividade, verificada em face da essencialidade do
produto.

Ninguém concebe, no mundo de hoje, viver sem energia elétrica.
Contudo, em Minas Gerais, a essencial energia elétrica é tida como
supérflua, a julgar pelo imposto que cobramos sobre seu uso.

Notem, senhores, Deputadas, Deputados Laudelino Augusto e Padre
João, que esses 30% são objeto de uma esperteza usada pelo Fisco, que
é a chamada cobrança do tributo "por dentro". Com isso, o tributo entra
no cômputo do valor da base de cálculo da operação tributada, fazendo
com que, de fato, esses 30% sejam algo em torno de 46%.

E inconstitucional e ilegítima essa cobrança. No entanto, desde 1998,
com o então Deputado Marcos Helênio, temos • discutido, nesta Casa,
projetos que têm como objetivo diminuir a carga tributária incidente sobre
as operações de fornecimento de energia elétrica residencial. Atualmente
tramita o Projeto de Lei n° 2.301/2005, do companheiro de bancada
Deputado Weliton Prado, o qual não foi analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça e teve parecer desfavorável na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa Comissão, ao entender
que o consumidor residencial deve suportar em seus ombros o ônus da
receita pública mineira, concluiu seu parecer de forma contrária aos
interesses dos mineiros. Mas, neste caso, ainda teremos oportunidade de
discutir com maior profundidade essa questão.

Portanto, estamos apresentando requerimento com vistas à realização
de uma audiência pública, para que possamos fazer uma clara discussão
dessa questão com o povo mineiro, porque a incidência de tarifa pública
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de energia elétrica para os consumidores, especialmente os mais
pobres, tira-lhes a possibilidade até de uma alimentação saudável e de
uma vida mais regrada, com uma perspectiva de qualidade melhor.

Finalizamos, então, conclamando os nobres pares a voltar o olhar para
essa grave situação que envolve a sociedade mineira como um todo e
que merece desta Casa os melhores esforços. Voltaremos, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, noutra oportunidade, a tocar nesse assunto,
contando com sua adequada acolhida nesta Assembléia por meio da
discussão que faremos em audiência pública. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Vem à Mesa requerimento

do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador
o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, ilustre Deputada Maria
Olívia, companheira dedicada e parlamentar exemplar. Agradeço a
paciência de V. Exa., bem como a dos demais Deputados que aqui se
encontram, a do pessoal da TV Assembléia, enfim, a de todos os que
acompanham nossos trabalhos no dia-a-dia.

Agradeço ao Deputado Célio Moreira a deferência. Trago a esta tribuna
um assunto da mais alta importância para Minas Gerais. Quando
deparamos, junto ao nosso povo, com graves crises, temos de trazer
aqui, Deputados Laudelino Augusto e Padre João, assuntos importantes,
com o intuito de construirmos uma proposta efetiva, proativa. Nesta Casa,
temos de buscar ações concretas em favor do povo mineiro.

Sra. Presidente, tive a honra de ser relator da Comissão Especial da
Cafeicultura, da qual o Deputado Paulo Piau foi Presidente, e o Deputado
Laudelíno Augusto, Vice-Presidente. Contamos também com a
participação de outros companheiros, a exemplo dos Deputados Luiz
Humberto e José Henrique, que participaram ativamente, buscando
ações que possam favorecer nossa cafeicultura.

Temos ciência da importância da cafeicultura mineira, tendo em vista o
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eixo extraordinário da representatividade que Minas tem como maior
produtor de café do Brasil, pois detém 52,8% da produção. Sabemos das
dificuldades que estão sendo enfrentadas. Primeiro, a alta safra; depois,
as condições técnicas, particularniente no que se refere à dificuldade de
liberação de financiamentos; e, em seguida, a política pública voltada
para a cafeicultura.

Lembro-me, Sra. Presidente, que encerramos o relatório depois de
fazermos várias viagens por todo o Estado e discutir ações que
favoreçam a cafeicultura. Procuramos realizar gestões positivas; fomos
ao Ministro da Agricultura, ao Secretário de Estado e ao Governador.
Trabalhamos junto ao governo federal para garantir a tranqüilidade e a
produção do nosso Estado, o maior produtor de café do Brasil. Faço
questão de falar do nosso Estado, especialmente da região sul-mineira,
que, como outras regiões, é o berço do bom café.

Todavia, o que me chama a atenção, caríssimos Deputados, é o novo
critério que o governo federal vem adotando para a liberação de
financiamentos à cafeicultura. Aliás, apresentamos um requerimento junto
à Comissão de Agricultura para aprofundar esse assunto. Lemos matéria
veiculada no jornal "Hoje em Dia": "União ignora pleito de Minas:
financiamento da cafeicultura". Hoje, o governo federal está abrindo uma
linha de crédito somente após ter analisado o critério de zoneamento
climático, para saber onde teremos ou não a liberação de recursos.
Então, o governo federal, por intermédio do Ministro, determina regras
para a liberação de financiamentos para o Pronaf, para os pequenos. Isso
é um absurdo, uma ofensa ao pequeno cafeicultor, à cafeicultura mineira,
que, sem dúvida, é a locomotiva do desenvolvimento, da geração de
emprego deste pais.

Diz a nota: "O governo de Minas ainda não teve resposta do Ministério
da Agricultura para o pedido de mudanças nos critérios de concessão de
créditos às lavouras de café. Pela Portaria n° 59, de julho de 2005, os
bancos só vão liberar os recursos para custeio para os plantios
enquadrados no Zoneamento Agroclimático do Cafeeiro da Universidade
Federal de Viçosa - UFV -, encomendado pelo governo federal. O critério
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utilizado pela UFV delimita regiões pelo critério de estimativas de déficit
hídrico, além das temperaturas médias e mínimas das áreas estudadas.
O levantamento considera aptos ao cultivo do café arábica aos locais com
temperaturas médias entre 18 e 23,5°C, temperatura mínima superiora
2°C e com déficit hídrico anual abaixo a 150mm, esclarecia, assim, nota
da Secretaria da Agricultura.

As áreas que não atendem aos parâmetros da universidade ou
classificadas como produtivas somente pela via da irrigação, não
recebem os financiamentos. O zoneamento agroclimático adotado pelo
Ministério não aborda o microclima existente em diversas regiões de
Minas, o qual permite o desenvolvimento da atividade. Desta forma,
muitos e muitos Municípios com tradição no cultivo do café foram
prejudicados pelo estudo, protestou assim o Secretário da Agricultura de
Minas Gerais, Silas Brasileiro.

Zona da Mata. Como • exemplo de Município prejudicado, estaria
Mantena - onde já tivemos, 8.000ha de café não irrigado, 50% tipo
arábica, ocupados por 800 propriedades -, no Vale do Rio Doce, onde a
cafeicultura existe há quase 100 anos e gera 20% da receita local. No
Município, o café só é viável com a técnica da irrigação. Mesmo com
histórico econômico, os bancos passam a negar créditos aos
cafeicultores locais.

A situação é a mesma para os donos de cafezais nas terras altas de
Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri. Mas, nos bancos, o atestado da LJFV
contraria a realidade porque considera a região inapta para a cafeicultura.
Os técnicos da Secretaria da Agricultura sugerem um estudo mais
detalhado, por Município, para se chegar às reais condições para a
cultura do café.

Agora falarei do Pronaf. A nota distribuída pela Secretaria de
Agricultura, quando o pleito foi encaminhado ao governo federal,
destacava que, em Lajinha, na Zona da Mata, existem 598 contratos do
Pronaf feitos por agricultores familiares em 2004, dos quais muitos não
serão renovados por causa do zoneamento climático.

Silas Brasileiro, cafeicultor no Alto Paranaíba, afirma que 70% dos
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cafeicultores mineiros são pequenos produtores, na maioria,
dependentes do Pronaf.".

Estamos diante de uma triste realidade, mais uma vez, gerada no
comando do governo federal. Estamos enfrentando o zoneamento
climático para liberação de recursos para a cafeicultura - um absurdo!
Não podemos, em nenhum momento, silenciar-nos. Temos acompanhado
a aflição e as dificuldades de toda a classe da cafeicultura de Minas, que
está com pires na mão, discutindo, junto ao banco, revalidação e
aditamento de seus contratos para o custeio.

Agora, mais um novo programa do governo: um programa de
enfrentamento aos pequenos cafeicultores por conta da zona climática.

Destaco a nossa preocupação. Apresentamos requerimento nessa
comissão para conhecermos de perto os requisitos, as delimitações e as
razões da Secretaria de Agricultura para buscar a qualidade do café. Se
estamos garantindo a qualidade do café de um ponto, não podemos
fechar os bancos. Não podemos fechar nenhum contrato para aqueles
pequenos produtores da cafeicultura familiar.

Esta Casa tem realizado importantes discussões do Parlamento mineiro
para Minas e para o Brasil. Chegou o momento de levantarmos a voz
para que haja uma discussão plural. Se for necessário, temos de reverter
a Portaria n° 59, pois os pequenos e os médios cafeicultores estão tendo
dificuldades junto às agências bancárias quanto à garantia de recursos
para o custeio e, particularmente, para tocar suas lavouras.

De acordo com esses parâmetros, se o governo decide sobre a questão
de zoneamento climático, devemos assinalar, em sã consciência, que o
café é uma lavoura secular. Mesmo sem zoneamento climático, Minas
Gerais sempre teve tradição no Brasil quanto à produção de café.

O Deputado Padre João (em aparte) - Agradeço ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva o fato de abordar esse assunto. Como Presidente da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, solidarizo-me com V.
Exa. Visitei alguns municípios e tomamos algumas atitudes em relação ao
zoneamento agrícola. Trata-se de uma atitude de Estado, pois o estudo
de zoneamento agrícola vem sendo realizado há 14 anos, o que significa
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que não é do governo atual.

Só avançaremos quando tivermos política de Estado, e não política de
governo, pois o governo entra e derruba tudo. Esse projeto, embora com
equivoco, tem mais caráter de Estado, porque vem ultrapassando vários
governos. Embora a decisão tenha sido tomada agora, por decisão do
Ministério da Agricultura e do Banco Central, foi feito um estudo de cada
Município há 14 anos, ou seja, das 14 últimas safras. Portanto, não é um
estudo "tocado".

Representei esta Casa na audiência do Ministério da Agricultura, e o Sr.
Francisco Mitidieri, Coordenador Nacional do Zoneamento Agrícola,
acompanhado do representante da Emater, representou a Secretaria de
Agricultura do Estado de Minas Gerais. Como foi pedida revisão, não
entendo parte da matéria que V. Exa. leu. Em Lajinha, por exemplo, foi
feita a revisão, e o equivoco já está incluído no crédito.

Em alguns lugares, parte da responsabilidade é do próprio Município.
Como há Municípios que possuem grande diferença de altitude, deve
haver no mínimo dois cultivares do café, um que consiga adaptar-se até
700m, 800m de altitude, e o café deve ser irrigado, e outro que vai a
1.000m, 1.200m, 1.300m. Esses são justamente os que estão fora.
Quando constatamos que a responsabilidade é do Município? Quando o
Município não cadastra. Não existe nenhum dado estadual nem federal
para a fazenda, que possa comprovar que aquele Município é produtor de
café, pois os produtores não emitem nota fiscal ou, às vezes, tiram a nota
fiscal no Município vizinho.

Não há documentação que comprove que aquele Município é produtor
de café. Esse problema acontece aqui em Minas Gerais não só quanto ao
café, mas quanto ao zoneamento do feijão e do arroz. De fato, não houve
essa consideração do microclima, ou seja, da parte baixa, de onde vem a
irrigação. Uma altitude maior dispensa essa irrigação.

Portanto o crédito deve ser liberado. Já foi aberta linha de crédito para
Lajinha, Chalé, Santana do Manhuaçu, entre outros Municípios.

Já contamos com o requerimento da Comissão de Política
Agropecuária, que convida o próprio Dr. Francisco, coordenador nacional
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doprograma, para discutir o assunto conosco nesta Casa. Muito
obrigado. Desculpe-me, porque prolonguei muito a minha fala.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Padre
João. A sua contribuição é muito importante e valiosa. Reconheço a luta
de V. Exa. em prol do agricultor, particularmente o familiar. Mas, quando
manifesta a omissão do Município, volto a me perguntar: o pequeno
produtor terá as portas fechadas por omissão do poder público em afronta
• uma portaria do próprio governo, que fecha as portas dos bancos para
• liberação de recursos? Essas notícias são recentes, de 14 de fevereiro.
Sem dúvida alguma, vejo que o assunto é gravíssimo. Temos de fazer
gestões imediatas. Se necessário for, iremos a Brasília. V. Exa. já está
propondo essa audiência, mas hoje não temos mais o que esperar.
Recebemos reivindicações de todo o Sul de Minas e não temos mais
como suportar a omissão por parte do governo federal ao não liberar
recursos. Nosso novo projeto, caríssimo Deputado João Leite, propõe a
revisão do critério de zoneamento climático do Estado de Minas Gerais.
Quem sabe se demoraremos para fazer essa revisão em
aproximadamente 853 Municípios? Em 52,4% da produção do café,
temos uma avaliação de anos ou meses para fazer essa revisão
Município por Município. Pergunta-se: quando serão liberados recursos
para a cafeicultura, para os que necessitam dar prosseguimento às suas
pequenas lavouras?

O Deputado João Leite (em aparte) - Espero ser breve. Quero
solidarizar-me com V. Exa. pelo pronunciamento que faz da tribuna da
Assembléia Legislativa nesta tarde. E lamentável! Conheço muito bem a
região a que V. Exa. se refere nessa matéria do zoneamento climático.
Trata-se de uma região histórica na cultura do café, exportadora de um
produto reconhecido mundialmente. O que mais me impressiona nessa
portaria, Deputado Dalmo Ribeiro, é ver a concentração dos recursos
pelo governo federal, o que ocorre cada dia mais. Ele cobra os tributos
rurais, quer que os Municípios dêem conta do que é produzido lá, além de
possuir os recursos - talvez este seja o governo mais fiscalizador da
história do País. Ele arrecada esse recurso e quer que os Municípios
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conheçam a situação de cada propriedade rural. Isso é um absurdo! De
maneira impressionante, vemos a centralização da cobrança dos
recursos nas mãos do governo federal - praticamente 70%. E agora quer
cobrar de Municípios como Lajinha e Manhumirim que consigam o
cadastro das propriedades rurais - mais um peso para os Municípios, o
que não é possível. E o imposto é pago ao governo federal!

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os nossos pequenos agricultores estão
batendo às portas dos bancos. Neste ano, o Bradesco obteve um lucro de
R$5.000.250.000,00, 80,2% a mais do que no último ano. Prestem
atenção: é o maior lucro da história de um banco de capital aberto da
América Latina! Nunca um banco, na América Latina, faturou tanto. E
muito próximo ao lucro do ltaú. Agora o nosso pequeno agricultor bate às
portas do banco e precisa do certificado de zoneamento climático.

Que governo é este? Isso é inaceitável. Sou solidário com V. Exa.
Estaremos sempre juntos no que se fizer em favor dos pequenos
agricultores. Quem lucra neste governo é o Bradesco e o ltaú. Não
podemos permitir isso. Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado João Leite, muito obrigado.
As suas ponderações são sempre precisas, sinceras e coerentes. Desejo
deixar essa reflexão, bastante séria para a Casa. Tão logo termine o
recesso do Carnaval, certamente os nossos companheiros e amigos,
como o Deputado Padre João, buscarão uma solução para a Portaria n°
59, do Ministério da Agricultura.

Sra. Presidente, registro que, na tarde de amanhã, pârticiparemos, em
Lavras, da solenidade de transmissão do Comando da 6a Região da
Polícia Militar. O Cel. José Humberto de Oliveira, que, durante longos
anos, prestou um extraordinário serviço à gloriosa Polícia Militar, está
deixando o Comando. Ele é um exemplo de dedicação e honradez.
Gostaria de agradecer-lhe publicamente.

Desejo dar boas-vindas ao Cel. Santana, que, durante longos anos,
dirigiu o 200 Batalhão da Policia Militar de Pouso Alegre e agora assumirá
o Comando de Lavras. Certamente, essas modificações introduzidas pelo
novo Comandante-Geral Júnior sempre agasalharão a nossa segurança
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pública de maneira muito efetiva e tranqüila.

Finalizando, desejo fazer uma saudação muito especial à querida
população de Andradas, que hoje completa 116 anos. Saúdo a Prefeita
Margot, o Presidente da Câmara Luiz Carlos Basso, os demais
Vereadores, enfim, toda a população. Há pouco, conversando com várias
autoridades, dizia que atualmente Andradas comemora o seu aniversário.
Mais uma vez, destaco a importância dessa cidade no desenvolvimento
de Minas e do Brasil. Já operamos em vários segmentos, buscando o seu
trabalho e a sua indústria, tanto no setor de viniticultura quanto no têxtil e
no mobiliário. Ultimamente, com auxílio desta Casa, também o setor
cerâmico de Andradas obteve significativa redução, de 18% para 12%.
Agradeço a esta Casa, que votou a nossa emenda.

Manifesto, mais uma vez, a nossa saudação ao povo de Andradas,
Município que tem a honra de ser majoritário, e as nossas ações serão
sempre proativas em favor desse respeitável Município do Estado.
Agradeço a V. Exa. a paciência.
* - Sem revisão do orador.

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 ordinária de
amanhã, dia 23, 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 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
COOPERATIVISMO NA 3 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 6/12/2005
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Ana

Maria Resende e Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Padre João,
por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Paulo
Piau e Padre João, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater a situação das cooperativas que
atuam no ramo agropecuário no Estado e interrompe a P Parte da
reunião para ouvir os Srs. Alberto Adhemar Valle Júnior, Vice-Presidente
da Ocemg e Presidente da Capal; Pierre Vilela, representando a Faemg;
João Bosco Ferreira, Presidente da Cemil; Reinaldo César,
representando a Coopervale; Carlos Alberto Paulino da Costa, Presidente
da Cooxupé, acompanhado por Daniele Paiva, Assessora da Cooxupé;
Jorge Kiryu, representando a Coopadap; Trajano Raul Ladeira de Lima,
Presidente da Coocen; Francisco Sales Jales, Diretor Presidente da
Coopervap; Lucas Pinto, Diretor da Coccamig; Ronaldo José Dali
Vedove, Gerente-Geral da Coanor, acompanhado por Celmo Samuel
Batos, Contador da Coar,or; Estevalves Nascimento, Presidente da
CLTO; Andrea Mageste Damazio, Coordenadora Estadual da Cultura da
Cooperação do Sebrae-MG; e Wagner Dias da Silva, Assessor da Frente
Parlamentar do Cooperativismo da ALMG. O Presidente, Deputado Paulo
Piau, 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. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos de autoria dos membros da
Comissão solicitando a suspensão dos trabalhos da Comissão no período
de 7/12/2005 a 20/2/2006; solicitando a prorrogação do prazo regimental
da Comissão por mais 30 dias; solicitando realizar-se reunião para
discutir a situação das cooperativas que atuam no ramo de trabalho;
solicitando realizar-se reunião para discutir a situação das cooperativas
que atuam no ramo do transporte, com os convidados que menciona; e
solicitando seja formulada consulta ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, para verificar qual o posicionamento dessa Corte
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relativamente à presença de sociedades cooperativas, inclusive as de
trabalho, em processos licitatórios promovidos por órgãos ou entidades
da administráção direta ou indireta do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Sargento Rodrigues.

ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a 	EM 21/12/2005
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Alberto Pinto
Coelho e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Edson Rezende. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro
Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, e José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, publicados no "Diário do
Legislativo" de 15/12/2005. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 2.601/2005 (Deputado Domingos Sávio),
2.660/2005 (Deputado José Henrique), 2.81112005 (Deputado Sebastião
Helvécio), 2.023/2005 (Deputado Ermano Batista), no 1° turno; e os
Requerimentos n

os 2.828/2005 (Deputado Ermano Batista), 2.835/2005
(Deputado Alberto Pinto Coelho) e 2.836/2005 (Deputado Jayro Lessa),
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em turno único. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 20 turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.836/2004 (relator: Deputado Alberto Pinto Coelho),

2.220/2005 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 2.756/2005 (relator:
Deputado Jayro Lessa) na forma do vencido no 1° turno; e pela
aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei n os 2.257/2005 (relator:
Deputado Deputado Sebastião Helvécio) com a Emenda n° 1, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; 2.400/2005 (relatora:
Deputada Elisa Costa) na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; 2.590/2005 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) na forma do Substitutivo n° 2, da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e 2.626/2005
(relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição) com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Alberto Pinto Coelho, em
virtude de redistribuição, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.643/2005, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Sebastião Helvécio. Os Projetos de Lei Complementar n os 59 e 75/2005 e
os Projetos de Lei n

o
s 1.951 e 2.023/2004 e 2.555, 2.660 e 2.739/2005

são retirados da pauta por determinação do Presidente, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista - Jayro Lessa - Elisa

Costa - José Henrique.	 -
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 15/2/2006
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As 9h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Paulo Cesar e Doutor Ronaldo (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Elexander
Camargos Diniz, Juiz de Direito Substituto, da Comarca de Capelinha,
solicitando intervenção da Comissão na busca de solução para grave
problema vivido nesse Município, o qual constitui grave violação aos
direitos humanos; José Célio Martins de Abreu, Promotor de Justiça da
Comarca de Juiz de Fora, informando que os fatos noticiados pelo
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, relatando que alguns
presos foram torturados pelos policiais do Comando de Operações
Penitenciárias Especiais - Cope -, estão sendo apurados na esfera
própria; Antonino José Amorim, Presidente da Câmara Municipal de São
Sebastião do Paraíso, solicitando a transferência da audiência pública da
Comissão marcada para 5/12/2005, para outra data, tendo em vista o
surgimento de novas provas testemunhais e novos documentos; Celso
Máximo de Oliveira, encaminhando cópia de termo de declarações
apresentado na Seção de Ouvidoria da Corregedoria de Polícia Militar, o
qual contém reclamações de ações de policiais militares que vêm
exercendo mal a sua profissão; Mônica Aguiar de Souza, solicitando à
Comissão sejam tomadas as providências com relação a sua destituição
do Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade
Negra de Minas Gerais; Vereadores da Câmara Municipal de Viçosa,
solicitando à Comissão sejam tomadas as providências quanto à
apuração do crime ocorrido em 29/8/2005, nessa cidade, tendo como
vítima a jovem Vânia Duarte de Oliveira Cunha; detentos da Casa de
Custódia Antônio Dutra Ladeira, localizada em Ribeirão das Neves,
solicitando à Comissão realização de uma visita para fins de fiscalização,
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pois segundo os presos a situação nesse estabelecimento é caótica;
Geraldo Donizete Luciano, Ten-Cel PM, Comandante do 28 0 BPM,
convidando a Comissão para participar da operação policial-militar que
será realizada no dia 19/1/2006, em cumprimento a nova Ordem Judicial
de Reintegração de Posse da Chácara São Gonçalo; Newton Pereira de
Souza, Secretário Municipal Adjunto de Trabalho e Direitos de Cidadania,
encaminhando materiais para divulgação dos direitos humanos; Nelson
Henrique Queiroz Garofolo, Corregedor-Geral de Polícia Civil,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 5.120/2005, da
Comissão, que se refere ao Inquérito Policial n° 133/2005, instaurado pela
23a Delegacia Regional de Polícia Civil de Paracatu, envolvendo a morte
do detento Nilson Pereira de Souza; presos do Ceresp de Betim,
solicitando à Comissão sejam tomadas as providências imediatas com
relação à rebelião que ocorrerá em 30/1/2006, pois a situação na unidade
prisional é precária; Deputado Paulo Piau, encaminhando prestação de
contas de seu gabinete relativo ao ano de 2005; lradj Roberto Egharari,
Presidente do Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos -
FNEDH -, encaminhando CD-ROM, que contém informações sobre o
projeto "Quem é Quem na Educação em Direitos Humanos"; José Emílio
Alves Nogueira, de Vazante, vítima de espancamento, pedindo ajuda à
Comissão para o seu caso; Osvaldo Medeiros Neri, Juiz de Direito da
Comarca de São Sebastião do Paraíso, encaminhando cópia de
documentos contendo informações sobre o feito instaurado para apurar
irregularidades no fornecimento de alimentação aos detentos da cadeia
pública desse Município pela empresa Paollo's Restaurante; e Rogenaldo
Elias, Major PM, Responsável pelo Comando do 28 0 Batalhão da Polícia
Militar, comunicando o cancelamento da Operação Policial de
Reintegração de Posse da Chácara de São Gonçalo, localizada em
Paracatu; Pedro Luís Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria-Geral da
Cidadania, Rogério Filippetto de Oliveira, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Defesa Social, Myrna Fabiana M. Souto Brandão, Juíza de
Direito do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Marcos Montes
Cordeiro, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, Frederico
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César Silva Meio, Coordenador Administrativo de Gabinete da Secretaria
de Defesa Social, Tenente-Brigadeiro-do-Ar reformado Rodopiano
Azevedo Barbalho e outros, do Grupo Guararapes, de Fortaleza, Jésus
Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Delegado-Geral de Polida
da Polícia Civil do Estado (3), Ronaldo Araújo Pedron, Superintendente
da Sarne (2), publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 15, 16 e
22/12/2005; 7 e 28/1/2006, 4 e 11/2/2006, respectivamente. A
Presidência interrompe a P Parte da reunião para ouvir denunciante de
Caeté, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Deputado Durval Angelo e Paulo Cesar (2)
em que solicitam seja encaminhado oficio à Juiza de Direito da 2a Vara de
Execução Criminal de Caeté, pedindo-lhe seja decretada a prisão
preventiva do Sr. Odil Aleme, em virtude da sua confissão de crime de
homicídio contra a vítima, Raimundo Emílio Pinto, e tentativa contra Maria
Emilia Nogueira Pinto, e por seus antecedentes criminais, além de
ameaças a testemunhas e seja reiterado esse pedido à Promotoria de
Justiça da Comarca de Caeté; Deputado Durval Angelo (4) em que que
solicita seja efetuado o lançamento do livro "Entre Elas ... Quando Tudo
Acontece", de autoria de Regina Lanna; seja formulada manisfestação de
aplauso e congratulações com o Padre Wolfgang Gruen, professor de
Teologia do Instituto São Tomás de Aquino - PUC-MG, em razão da
concessão do título Doutor Honoris Causa pela Universitá Pontifícia
Salesiana de Roma; seja realizada reunião da Comissão no dia
13/3/2006, para se debaterem os direitos humanos no Estado; seja
realizada audiência pública em março de 2006, para se debaterem as
conseqüências desastrosas das diversas violações dos direitos humanos
das populações vizinhas de depósitos de lixo tóxico nas cidades de
Inconfidentes e Itaúna. 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
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e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 15/2/2006
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Márcio Kangussu,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da
Codevasf, e José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, publicados no "Diário do Legislativo" de
4/2/2006; e Nozinho Ferreira da Silva, publicado no "Diário do Legislativo"
de 7/1/2006; e carta de membros da comunidade da Paróquia Cristo
Redentor, do Barreiro de Cima, em que convidam para reunião que
aconteceria nesta data, às 9 horas, com a finalidade de discutir as obras
de captação das águas do Córrego do Clemente, realizadas pela Copasa-
MG. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 2.234/2005,
em turno único, para o qual designou o Deputado Doutor Ronaldo como
relator. Passa-se à 2a Fase da 2a Parte, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
2.809/2005 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz), que recebeu parecer
por sua aprovação. Submetido a discussãoe votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 2.275/2005. Passa-se à 3
Fase da 2a Parte, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
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aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto (2), em que
solicita seja realizada audiência pública em Lambari, para conhecer e
debater o resultado do processo licitatório das águas minerais, realizado
pela Codemig; e seja convidadõ o Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável para apresentar relatório das atividades
desenvolvidas por essa Secretaria e pelo Copam em 2005 e discorrer
sobre as perspectivas para 2006; Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o impacto das atividades da
empresa Votorantim Metais S.A. no que se refere à qualidade das águas
e à mortandade de peixes no Rio São Francisco; e seja realizada visita à
região para verificar 'in loco" se as barragens de rejeitos da empresa
atendem às exigências da legislação ambiental; Doutor Ronaldo, em que
pede seja solicitada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável cópia dos documentos, relatórios e laudos referentes ao
comprometimento da qualidade das águas e à mortandade de peixes no
Rio São Francisco, entre a Barragem de Três Marias e a cidade de
Pirapora, os quais seriam provocados pelas atividades da empresa
Votorantim Metais S.A.; e Márcio Kangussu, em que solicita seja
realizada audiência pública em Jequitinhonha para debater a
desapropriação, por parte do Governo Federal, de área para criação de
reserva florestal de mata escura. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 48
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

15/2/2006
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação
da Liderança do PSDB) e os Deputados Sebastião Costa e Doutor
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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 discutir e votar pareceres
sobre proposições em fase de redação final e comunica o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n°s 1950/2004, 2.147, 2.185, 2.431, 2.464, 2.465,
2.485, 2.501, 2.517, 2.518, 2.608, 2.611, 2.613, 2.622, 2.635, 2.645,
2.654 e 2.673/2005, (Deputada Ana Maria Resende); 2.674, 2.678, 2.681,
2.682, 2.692, 2.697, 2.699, 2.700, 2.701, 2.712, 2.713, 2.716, 2.717,
2.727, 2.729, 2.734, 2.735, 2.760, 2.761, 2.773 e 2.774/2005 (Deputado
Doutor Ronaldo). Passa-se à 2a Fase da 2a Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.950/2004, 2.147, 2.185, 2.431, 2.464, 2.485, 2.501, 2.517, 2.518,
2.608, 2.611, 2.613, 2.622, 2.635, 2.645, 2.654 e 2.67312005, (relatora:
Deputada Ana Maria Resende); 2.674, 2.678, 2.681, 2.682, 2.692, 2.697,
2.699, 2.700, 2.701, 2.712, 2.713, 2.716, 2.717, 2.727 2.729, 2.734,
2.735, 2.760, 2.761, 2.773 e 2.774/2005 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo - Vanessa Lucas.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 15/2/2006
Às lShlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia e os Deputados João Bittar, Carlos Gomes e Biel Rocha
(substituindo este à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da
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Liderança do Bloco PT-PCd013), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Biliar., 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 na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão
e comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada na
data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Tadeu de
Moraes, Diretor-Presidente da Samarco Mineração S.A; Herculano
Anghinetti, Secretário de Turismo (22/12/2005), e Maria Karla Batista,
Superintendente de Relações Institucionais Interina da Aneel (11/2/2006).
Passa-se à 2a Fase da 2 Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n os 5.854, 5.860, 5.869, 5.905 e 5.935/2005. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Maria Olivia, Presidente - Paulo César - Cecilia Ferramenta - Ricardo

Duarte.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/2/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Ronaldo (substituindo este ao
Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Marlos Fernandes, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios dos Srs.
Eugênio Cota Guimarães e Aloísio Vasconcelos, publicados no "Diário do
Legislativo" de 11/2/2006; da Sra. Maria Karla Batista; do Deputado
Federal Silas Brasileiro; do Sr. lssac Malta Filho, publicados no "Diário do
Legislativo" de 4/2/2006; do Sr. Tarcísio Henriques Filho, Procurador da
República neste Estado, em que solicita notas taquigráficas da reunião de
21/9/2005, em que se debateu sobre o Banco da Terra; cartão do Sr.
Marcelo Franco encaminhando o jornal "Informativo Conjuntural" da
Emater-MG; convites da Universidade Federal de Lavras - Ufla -, para
que a Comissão participe da Expocafé 2006, a ser realizada no dia
31/5/2006, na Fazenda Experimental da Epamig, no Município de Três
Pontas; e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca - PR, Escritório
de Minas Gerais, para participar da 2 a Conferência Estadual de
Aqüicultura e Pesca de Minas Gerais nos dias 9 e 10/2/2006, em lbirité-
MG. Passa-se à 3 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Padre João, nos
quais solicita sejam realizadas visitas técnicas no assentamento da
reforma agrária Dom Orione, no Município de Betim, e na fazenda do Sr.
Marcelo Guimarães, em Mateus Leme, para conhecer os projetos de
microdestilarias desenvolvidos por essas propriedades; e em que solicita
audiência pública para debater o zoneamento agrícola no Estado 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, 22 de fevereiro de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Marlos Fernandes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.740/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Regional de Voluntários de
Combate ao Câncer de ltaúna, com sede nesse Município.

Publicada em 17/6/2004, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos termos da Lei n°
12.972, de 1998, alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.

Constata-se, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de um ano e é
dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de
suas funções.

Ressalte-se que o art. 1° de seu estatuto determina que as atividades
de seus membros não serão remuneradas. Com relação à destinação do
patrimônio da entidade, sendo ela dissolvida, não há previsão. Entretanto,
o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, estabelece que, em caso de
omissão do estatuto quanto à destinação do patrimônio líquido
remanescente, ele será destinado a instituição municipal, estadual ou
federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Dessa forma, não há óbice ao acato da proposição.
Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.740/2004.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.324/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n° 2.324/2005

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Beneficente,
Cultural, Social, Desportiva Bindela, com sede no Município de Limeira do
Oeste.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 14/5/2005, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus 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 associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, alterado pela Lei
n° 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas. 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.

Cabe observar que o estatuto da entidade, em seus arts. 14 e 29,
determina a não-remuneração dos membros da diretoria e do conselho
deliberativo no desempenho de suas funções; e, no art. 44, que, extinta a
Associação, os bens remanescentes serão doados a uma instituição
congênere.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.324/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.640/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n° 2.640/2005
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visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Santana, com sede no Município de Santana do
Manhuaçu.

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 Apae de Santana do Manhuaçu é uma associação filantrópica, de

caráter assistencial, educacional e cultural.
Tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania.

Estimula, apóia e defende o desenvolvimento permanente dos serviços
prestados, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e
de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano.

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

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

2.640/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.641/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educacional de
Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural -
Fundação Roge, com sede no Município de Delfim Moreira.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam
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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
ai. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no ai. 29 que, caso seja
ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no
ai. 38, que os membros de sua diretoria, dos conselhos fiscais,
deliberativos ou consultivos, quando existentes, não serão remunerados
pelas suas atividades sob qualquer forma ou pretexto; bem como os seus
instituidores, conforme declaração firmada pelo Promotor de Justiça e
Curador das Fundações da Comarca de Itajubá e que integra os autos do
processo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímospela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.641/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.676/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Sagrado Coração
de Jesus - Afiscoje -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem agora

- -
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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, tem por finalidade maior

a prestação de serviços de assistência social à população de Sete
Lagoas. Defendendo os interesses dessa comunidade, atua para o
desenvolvimento do cooperativismo, forma de associação que, contribui
para uma melhor afirmação da participação produtiva democrática no
contexto da coletividade.

Tem atuação destacada no combate à pobreza, proporcionando apoio e
auxílio às camadas mais necessitadas do aludido Município.

Por seu trabalho, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.676/2005

em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.695/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, de autoria do Deputado Gustavo Corrêa,
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro Educativo e
Social de Guaranésia - Cesg -, com sede no Município de Guaranésia.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em 7/10/2005,
foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto 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° 12.972, de 1998, alterada pela Lei n° 15.430, de

2005, que disciplina a matéria, são requisitos para que as entidades
filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no âmbito
estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica; estejam em regular
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funcionamento no Estado há mais de um ano; os cargos 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 projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 14 e 47 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 de fins
não econômicos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
com sede naquele Município, ou a entidade pública, e que os Diretores e
Conselheiros, bem como os sócios, não serão remunerados pelas suas
atividades, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer vantagens ou
benefícios.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.695/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°2.710/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a instituição denomin da Pequena
Escola Gratuita São José de Passos, com sede no Municipic de Passos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/10/2005, ver- 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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por pessoas
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idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 34 de seu estatuto determina que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros, bem como dos sócios, não serão
remuneradas, e o art. 43 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere ou afim,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social e com sede no Município de Passos, e, na sua falta, a entidade
pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1° da Lei n°
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.710/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.741/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a entidade denominada Rio Petrópolis
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Rio Petrópolis Futebol Clube tem como objetivos a difusão de

atividades desportivas, sociais e culturais e, em particular, a busca de
inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais no contexto
da sociedade.

-
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Ela presta seus serviços à comunidade sem distinção de credo, cor,

idade nem sexo, bem como empreende múltiplas ações educativas que a
qualificam como difusora de práticas úteis para o desenvolvimento sadio
do cidadão.

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

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

2.741/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.786/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Varginha.

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

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo de Varginha, de caráter beneficente, tem

por objetivo prestar auxílio às pessoas carentes, mantendo um centro
para abrigar idosos de ambos os sexos, no qual lhes proporciona
assistência social, serviços médicos, apoio moral e espiritual.

O trabalho desenvolvido pela aludida entidade é referência na região no
tocante a atividades assistenciais e configura parceria com a sociedade,
contribuindo para a consolidação da cidadania.

Por sua atuação, ela merece o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.786/2005
em turno único.
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Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.78712005

Comissão do Trabalho, dá Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n° 2.787/2005
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Cordisburgo - Apae -, com sede nesse Município.

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, sem fins lucrativos, foi fundada em 1998. Tem

por finalidade promover medidas de âmbito municipal que visem
assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Coordena e
executa, na sua área de jurisdição, os objetivos, os programas e a política
da Federação das Apaés do Estado.

Incentiva a comunidade, bem como as instituições públicas e privadas a
participarem nas ações voltadas ao atendimento da pessoa portadora de
deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de utilidade
pública.

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

2.787/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.789/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação da Esperança - Cemitério
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Comunitário de Raul Soares, com sede no Município de Raul Soares.

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 prestar serviços de

sepultamento a pessoas falecidas na cidade de Raul Soares e região
próxima. Atende, em particular, às famílias comprovadamente carentes.
Administra o cemitério com todos os cuidados necessários à preservação
do solo, evitando qualquer processo de degradação ou contaminação do
meio ambiente.

Além disso, atua na proteção da saúde das famílias, das crianças, dos
deficientes físicos e dos idosos, contribuindo para a harmonia da
sociedade.

Por tais razões, ela merece o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.789/2005
em turno único.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Já Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.799/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei n° 2.799/2005
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Alto do Rosário de Itapecerica, com sede no Município de Itapecerica.

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, fundada em 1981, possui como finalidade
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principal promover a união dos habitantes do Bairro Nossa Senhora do
Rosário e coordenar as ações que objetivem o seu bem-estar.

Dessa forma, promove atividades cívicas, recreativas, culturais,
assistenciais e representa a comunidade junto aos órgãos públicos e à
iniciativa privada, no atendimento de suas reivindicações.

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

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

2.799/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.807/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n°
2.807/2005 visa declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo,
Cultural e Desportivo Unicampo, com sede no Município de
Jequitinhonha.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade a promoção do bem-estar e

da harmonia social na região onde atua. Particularmente voltada ao
atendimento das necessidades da parcela carente da população local,
promove atividades culturais, esportivas e de lazer, criando escolas de
iniciação musical e de esportes amadores.

Tem especial atenção para com os idosos e atua na adequação
alimentar e nutricional a eles oferecida; integra o esforço de combate à
fome, à miséria e à pobreza, fornecendo cestas básicas aos
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necessitados.

Na área da saúde, presta assistência médica, hospitalar, odontológica e
distribui medicamentos; no campo da educação, material escolar; em
termos de assistência social, doa agasalhos e material de construção.
Além disso, realiza cursos técnicos e profissionalizantes para pessoas
carentes.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 2.807/2005 com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.808/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputádo Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 2.808/2005
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Alto do Galo, com sede no Município de Belo Oriente.

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 entidade em questão presta relevantes serviços ao Município de Belo

Oriente. Sua finalidade primordial é implementar a melhoria da qualidade
de vida dos seus moradores através da promoção de campanhas para
arrecadação de donativos e de mutirões para realização de obras
comunitárias. Participa da criação de creches e escolas.

Além do mais, desenvolve e incentiva a solidariedade e a integração
entre eles.

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

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

2.808/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.814/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei n° 2.814/2005
visa declarar de utilidade pública o Lar e Abrigo Dr. Mário de Souza
Barros, com sede no Município de Jequeri.

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 Lar e Abrigo Dr. Mário de Souza Barros presta relevantes serviços

aos moradores do Município de Jequeri.
Sua finalidade essencial é promover o desenvolvimento social,

contribuindo para implantação de políticas públicas e programas
intersetoriais na esfera municipal, de forma a ampliar o direito e as
oportunidades de acesso aos bens sociocultura!s necessários ao
aprimoramento humano.

Sua área de atuação abrange uma das comunidades mais importantes
da região do Vale do Piranga, a qual necessita de ações efetivas do
poder público para concretizar suas potencialidades.

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

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

2.814/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
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Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.818/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Esperança,
com sede no Município de Esmeraldas.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade a manutenção de unidade

assistencial que fornece educação, alimentação e acompanhamento
psicopedagógico para crianças de 6 a 10 anos; promove também
atividades culturais, esportivas e de lazer que completam o cumprimento
de seu compromisso estatutário.

Busca, por meio da realização de convênios, contratos e parcerias com
as instituições privadas, recursos e apoio técnico para concretizar seus
compromissos, que muito beneficiam a comunidade.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°2.818/2005

em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jã Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.819/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei n°
2.819/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo de
Idosos Casa Frederico Ozanam, com sede no Município de Diamantina.
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/11/2005, 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 pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. l' da Lei n° 12.972, de 1998, alterado pela Lei
n° 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade, após alteração,
determina, no § 40 do art. 6 0 , que seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem remuneração,
vantagens ou benefícios em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas; e, no art. 19, que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, que tenha personalidade jurídica e esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímospela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.819/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.820/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 2.820/2005
visa a declarar de utilidade pública a União Estudantil de Teófilo Otôni -
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Ueto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 entidade, em funcionamento desde 1954, não possui fins

lucrativos e presta relevantes serviços ao Município de Teófilo Otôni.
No plano educativo e cultural, luta por um ensino gratuito para os

menos favorecidos; organiza reuniões e certames de caráter cívico,
social, técnico, artístico e desportivo, visando à complementação e ao
aprimoramento escolar dos estudantes. Representá-los junto a órgãos
públicos e privados, fazendo reivindicações diversas, é, também, uma
das suas metas.

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

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

2.820/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.826/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°

2.826/2005 visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular
Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de São Gonçalo do Abaeté.

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

O referido Conselho tem por finalidade a prática da assistência social,
orientando e auxiliando as pessoas necessitadas. Além do mais,
coordena e promove atividades nos conselhos particulares e nas obras
unidas de sua circunscrição territorial; assegura o diálogo e colaboração
entre eles e os órgãos do poder público. Cabe-lhe ainda, representar em
sua área de atuação as unidades vicentinas a ele vinculadas e
desprovidas de personalidade jurídica.

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

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

2.826/2005, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.829/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São
Francisco, com sede no Município de Muriaé.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo a defesa dos interesses dos

moradores do referido bairro. Atua junto às autoridades reivindicando
obras necessárias ao desenvolvimento urbano, assim como promove
estudos e discussões sobre vários problemas existentes na comunidade
atinentes a meio ambiente, estrutura urbanística, saneamento e higiene,
serviços públicos, habitação, trabalho, lazer, cultura e esporte.
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Congrega a coletividade para a realização de convênios e parcerias,

visando à proteção da família, da infância e da velhice; e ao apoio às
gestantes (aleitamento materno), à distribuição de remédios e à
prevenção de doenças transmissíveis. Busca a cooperação com
instituições especializadas para a realização de cursos
profissionalizantes, prestação de primeiros socorros, criação de creches,
clube de mães e reabilitação de portadores de deficiências.

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

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

2.829/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.844/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar a denominação de Orosimbo Comes de Moraes à rodovia
que liga o Município de São José do Mantimento à MG-1 11.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2005 e
distribuída a esta Comissão, 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
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 constitucionais.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no
art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
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Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e de
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § P 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 ou do Município.

A luz dos dispdsitivos 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. Com efeito, 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 que haja correlação entre a destinação do
próprio público e a área em que ele se tenha destacado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou ao
Ministério Público, sendo perfeitamente legal a apresentação do projeto
por membro da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.844/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.845/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Rio Vermelho.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2005, vem a matéria a esta
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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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o § 2° do art. 14 de seu estatuto determina que as
atividades dos membros integrantes dos órgãos de administração não
serão remuneradas, e o parágrafo único do art. 44 dispõe que, em caso
de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1° da Lei n°
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n o 2.845/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - George

Hilton - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.848/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio,
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Setor Cinco - Amosc -, com sede no Município de Paiva.

Após publicação no "Diário do Legislativo", foi o projeto encaminhado a
este órgão colegiado, a fim de ser examinado preliminarriiente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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De acordo com a Lei n° 12.972, de 1998, alterada pela Lei n o 15.430,
de 2005, que disciplina a matéria, são requisitos para que as entidades
filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no âmbito
estadual: sejam dotadas de persõnalidade jurídica; estejam em regular
funcionamento no Estado há mais de um ano; os cargos 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 projeto.

E oportuno destacar, ainda, que o art. 17, parágrafo único, do estatuto
da Associação, guardando coerência com a natureza do seu trabalho,
prevê que, em caso de ser ela dissolvida, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente
com sede no Município de Paiva; e que o art. 31 prevê que os Diretores e
Conselheiros ou instituidores, bem como os sócios, não serão
remunerados pelas suas atividades, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.848/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.858/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
2.858/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
de Amigos da Escola Sathya Sai de Minas Gerais - Amem -, com sede no
Município de Brumadinho.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 8/12/2005, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucional idade e 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° da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n° 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 10 (alterado) e o art.
30 do seu estatuto estabelecem a não-remuneração dos cargos de sua
diretoria, dos conselhos fiscal e consultivo, e o art. 40 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio líquido remanescente será
destinado a outra entidade qualificada nos termos da Lei n° 14.870, de
2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscip -, que tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.858/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°2.864/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 2.864/2005
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados de São Francisco - Apac-SF -, com sede
nesse Município.

TÀ
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 8112/2005, vem a matéria a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 10 da
Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 45 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública municipal afim e o art. 46 prevê
que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pelá juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.864/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.865/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficência Popular,
com sede no Município de Alvinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/12/2005, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c O art.
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102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um
ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 20 de seu estatuto determina que as atividades dos
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remuneradas, e o art. 22 dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1° da Lei n°
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.865/2005.
Sala das Comissões; 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.867/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo alterar dispositivo da Lei n° 14.837, de 12/12/2003, que declara
de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte Carmelo, com
sede nesse Município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 8/12/2005, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de alterar o art. 1° da Lei n° 14.837, de



381

12/1212003, que declara de utilidade pública o Centro de Cidadania
Negra de Monte Carmelo, com sede nesse Município, com o objetivo de
adequar a denominação da entidade à alteração aprovada na assembléia
geral de 4/8/2005, que mudou o seu nome para Centro de Ensino Social
Popular de Monte Carmelo.

Importante é ressaltar que a alteração estatutária ocorreu somente com
a denominação, continuando a entidade com as mesmas características e
finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 1998,
alterada pela Lei n° 15.430, de 2005, que dispõe sobre declaração de
utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, a corrigir o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, fixada pela Lei n° 14.837.
Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar n° 78, de 2004, que
dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado. Esta norma, em seu art. 13, determina que uma lei deve ser
modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivo.

Cabe ressaltar que a matéria não está relacionada no art. 66 da
Constituição do Estado, que trata de reserva de iniciativa do processo
legislativo, não havendo impedimento para que membro desta Casa o
deflagre no caso em tela. Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto
de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.867/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°2.874/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos
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Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais - Apapne-MG -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 10/12/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam
os arts. 188 e 102, 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. 10

da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 17, que as
atividades de seus dirigentes e Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, sob qualquer forma ou pretexto; e,
no art. 38, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente, que
deverá ser utilizado para os mesmos fins sociais, será destinado a
instituição filantrópica congênere, com personalidade jurídica,
devidamente qualificada nos termos da Lei n° 9.790, de 1999, que dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.874/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.132/2005

Wk
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá
o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 14/3/2005 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 matéria em diligência à Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação, o que foi feito por intermédio
da Nota Técnica n° 45/2005, expedida pela Superintendência Central de
Recursos Logísticos e Patrimônio da Seplag.

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 Dores do lndaiá, constituído de
terreno com área de 3.000m 2, doado ao Estado, em 1959, por aquele
ente federativo, sem a imposição de qualquer condição.

A Constituição mineira, no art. 18, exige autorização legislativa para
alienação de bem imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei
Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no art. 17, inciso 1, impõe que a referida
autorização subordine-se a interesse público devidamente justificado.

A finalidade proposta para o imóvel, contida no parágrafo único do art.
1°do projeto, seria uma forma de se atender ao interesse da comunidade.

E preciso atentar, entretanto, para a Lei Federal n°8.069, de 1990, que
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Em seu art.
4°, essa norma fixa como dever do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos desses segmentos referentes à vida,
à saúde, à educação, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros.

Em decorrência disso, não é adequado que um mesmo espaço seja
destinado ao atendimento de dependentes de substâncias nocivas, como
álcool e drogas, e ao acolhimento de crianças e adolescentes, órfãos ou
abandonados, como pretende o referido dispositivo da proposição.

Consultado a respeito, o autor do projeto indicou como mais adequado
para o local o atendimento de dependentes químicos ou alcoólatras,
passando o acolhimento de crianças e adolescentes órfãos ou
abandonados a ser realizado em outro próprio. Para registrar a nova
finalidade, apresentamos a Emenda no 1, apresentada na parte
conclusiva deste parecer.

Ressalte-se, ainda, que também na defesa do interesse coletivo, o art.
20 do projeto determina que o referido bem reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Por fim, cabe registrar que a Seplag, mediante a Nota Técnica n°
4512005, manifestou-se favoravelmente à doação, pois o imóvel encontra-
se ocioso e a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual está
vinculado, não possui interesse na sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.132/2005 com a Emenda n° 1,a seguir
apresentada.

Emenda n° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. l°a seguinte redação:
"Art.1°-( ... )
Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei destina-se ao

atendimento de dependentes químicos ou alcoólatras.".
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.342/2005

Comissão de Constituição e Justiça

-
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis
os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/2005 e
distribuída 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 14/6/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de se
obterem informações sobre a situação efetiva dos imóveis e a existência
ou não de óbice à transferência de domínio pretendida, cujo atendimento
se deu em 30/11/2005.

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Capinópolis dois
imóveis, que perfazem área total de 8.921 ,60m 2 e foram incorporados ao
patrimônio do Estado, um por doação daquele Município e outro por
compra, para que neles fossem instaladas unidades escolares.

Com o advento da municipalização do ensino público fundamental, tais
imóveis foram cedidos pelo Estado ao Município por meio de Termo de
Cessão de Uso de Imóvel, para que neles fossem instaladas as Escolas
Municipais "Higino Guerra" e "Presidente Tancredo de Almeida Neves".

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art.17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que
institui normas gerais para as licitações e contratos da administração
pública, depende de prévia autorização legislativa, condicionada esta à
existência de interesse público devidamente justificado, que se traduz,
neste caso, na intenção do Executivo local em manter as duas escolas
municipais, destinando parte dos recursos de seu orçamento para
conservá-las.

Cumpre esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão declara-se favorável à alienação, tendo em vista que os imóveis
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estão destinados ao funcionamento de escolas municipais já
administradas pela Prefeitura Municipal, ressaltando, ainda, que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual os imóveis estão
vinculados, manifestou-se favorável à doação.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n°
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se não
lhes for dada a destinação prevista. Tal garantia está consubstanciada no
art. 20 da proposição, após o termo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.342/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.661/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador José Bento o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 22/9/2005 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.

Em 18/10/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão a fim de se obterem
informações sobre a situação cadastral do imóvel e a existência ou não
de óbice à doação pretendida, cujo atendimento se deu em 30/11/2005.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

Senador José Bento o imóvel constituído de terreno com área de 360m2,
registrado sob o n° 12.632, a f Is. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de
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Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, qe
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para
licitações e contratos da administração pública reforça tal exigência,
subordinando o contrato ao atendimento do interesse público.

Em cumprimento a tal requisito, o parágrafo único do art. lO do projeto
destina o imóvel à promoção de serviços de saúde.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão declara-se
favorável à doação, pois o órgão ao qual o imóvel está vinculado informa
não existir projetos para sua utilização.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. No presente caso, ela
está prevista no art. 20 do projeto em questão, que estabelece o retorno
do bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não
lhe for dada a destinação prevista.

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislação em vigor, não
vislumbramos óbice à pretendida autorização legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.661/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.706/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria doGovernador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.706/2005
dispõe sobre à defesa dos dirigentes e dos servidores das empresas
estatais, das sociedades por ações e de responsabilidade limitada.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
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constitucional idade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo
no 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob comento tem a finalidade de autorizar os órgãos jurídicos

das empresas estatais controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado a
defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, seus
dirigentes e seus servidores quando, em decorrência do exercício das
atividades institucionais, forem vítimas ou indevidamente apontados como
autores de ato ou omissão definido como crime ou contravenção penal. A
autorização de que se cogita compreende a propositura de ações cíveis,
a iniciativa de ação penal privada e de representação perante o Ministério
Público, principalmente a impetração de "habeas corpus" e mandado de
segurança, desde que tais agentes sejam vítimas de crime relacionado
com atos por eles praticados no exercício da função pública. A defesa em
questão se estende aos ex-titulares das funções supracitadas, contanto
que sejam demandados por ato editado em razão do ofício e a empresa
faça a defesa do ato.

As entidades da administração indireta do Estado abrangem entes com
personalidade de direito público e entes com personalidade de direito
privado, embora todos se submetam aos princípios constitucionais que
regem a atividade administrativa (legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência).

No primeiro caso, enquadram-se as autarquias e as fundações públicas,
que, tradicionalmente, são instituídas por lei para a execução de
atividades típicas do poder público. No segundo caso, encartam-se as
empresas estatais e as demais entidades de direito privado controladas,
direta ou indiretamente, pelo Estado, conforme a dicção do art. 14, § 10,

da Carta mineira. A expressão empresa estatal é gênero que abriga
principalmente as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
que podem ser criadas pelo Estado para prestar serviços públicos ou
explorar atividade econômica, neste caso, se observados os
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pressupostos constitucionais (imperativos de segurança nacional e
relevante interesse coletivo). Ambas as empresas funcionam como
instrumentos de ação do Estado para a realização de determinadas
atividades, e sua criação ou extinção deve ser precedida de autorização
legislativa. Assim, além de serem formas de descentralização
administrativa e de possuírem personalidade de direito privado, tais
empresas gozam de autonomia administrativa e financeira para o alcance
de seus objetivos institucionais. Entretanto, existem duas diferenças
básicas entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas,
as quais se relacionam com o patrimônio e a forma jurídica de
constituição. Aquelas são constituídas da conjugação dos capitais público
e particular, devendo o Estado ter a maioria das ações com direito a voto,
o que lhe assegura o controle da entidade. Estas são constituídas tão-
somente de recursos governamentais, inexistindo participação acionária
do empresário particular. Ademais, as sociedades de economia mista só
podem ser criadas sob a forma de sociedade anônima, por força de lei
federal, ao passo que as empresas públicas podem revestir qualquer
forma prevista na legislação comercial.

O projeto trata especificamente da defesa jurídica dos dirigentes e dos
empregados públicos das empresas estatais, não alcançando os
servidores das administrações direta, autárquica e fundacional, os quais
estão sendo tratados em outra proposição (projeto de lei complementar)
em tramitação nesta Casa.

Dessa forma, a conseqüência natural dessa disciplina normativa é a
defesa de tais agentes pelos órgãos jurídicos das empresas públicas e
das sociedades de economia mista, desde que sejam demandados por
atos praticados no exercício regular de suas atividades, o que exclui
comportamentos comissivos ou omissivos estranhos à função pública. A
conveniência da proposição consiste em dar suporte jurídico aos
profissionais do Direito que atuam nessas empresas e evitar eventuais
questionamentos judiciais quanto à legalidade de tal procedimento. Trata-
se, a rigor, de medida razoável e plenamente compatível com a teoria do
órgão da pessoa jurídica, o qual imputa a esta os atos praticados pelos
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agentes.

A Comissão de Constituição e Justiça corrigiu vários equívocos técnicos
que maculavam o projeto original, por meio do Substitutivo n° 1,
adequando termos e dando a forma legislativa mais adequada ao
tratamento da matéria.

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

2.706/2005 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ricardo Duarte -

Maria Olívia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.778/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacifico, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre parâmetros informativos para as condições gerais de
contratação nas relações de consumo".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/11/2005, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
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 proposição em epígrafe pretende traçar parâmetros informativos para

as condições gerais de contratação nas relações de consumo, definindo
como tais "o conjunto de dispositivos contratuais elaborados pelo
fornecedor para regulara relação de consumo".

Ao justificar a apresentação do projeto, a autora enfatiza a necessidade
de mais informação e transparência nas relações contratuais entre
consumidor e fornecedor.

Não obstante o nobre intento da parlamentar, há que atentar para o fato
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de que a proposição invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito civil, conforme prescreve o inciso 1 do art. 22 da
Constituição Federal.

De tato, por envolver tema relacionado com direito das obrigações -
contratos -, o conteúdo do projeto em apreço compõe-se, nitidamente, de
normas de direito civil, de competência privativa da União.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, já
assentou que não cabe aos Estados membros legislar sobre relações
contratuais, dado que, nos termos do art. 22, 1, da Constituição Federal, a
legislação concernente ao tema incumbe à União (ADI/MC 1.646, DJ
04/05/2001; ADI/MC 1.595, DJ 13/06/2003; ADI/MC 1.931, DJ
28/05/2004; ADI/MC 1.007, DJ 08/09/2005, Informativo 399).

Ademais, a Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, ao cuidar da proteção contratual, já
estabelece que:

"Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.

Art. 54-(...)
§ 30 - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros

e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua
compreensão pelo consumidor.

§ 4° - As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil
compreensão".

A esse respeito, é oportuno destacar comentário feito pela especialista
Cláudia Lima Marques:

"O art. 46 do CDC surpreende pelo alcance de sua disposição. Assim,
se o fornecedor descumprir este seu novo dever de 'dar oportunidade' ao
consumidor ou 'de tomar conhecimento' do conteúdo do contrato, sua
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sanção será ver descônsiderada a manifestação de vontade do
consumidor, a aceitação, mesmo que o contrato já esteja assinado e o
consenso formalizado. Em outras palavras, o contrato não tem seu efeito
mínimo, seu efeito principal e nuclear que é obrigar, vincular as partes"
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 251).

Sobre o mesmo tema assim se manifestou Nelson Nery Júnior:
"O fornecedor deverá ter a cautela de oferecer oportunidade ao

consumidor para que, antes de concluir o contrato de consumo, tome
conhecimento do conteúdo do contrato, com todas as implicações
conseqüenciais daquela contratação no que respeita aos deveres e
direitos de ambos os contratantes, bem como das sanções por eventual
inadimplemento de alguma prestação a ser assumida no contrato. Não
sendo dada essa oportunidade ao consumidor, as prestações por ele
assumidas no contrato, sejam prestações que envolvam obrigação de dar
como de fazer ou não fazer, não o obrigarão" (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do projeto. Rio de
Janeiro: Forense Univérsitária, 1992, p. 316).

Com efeito, a transparência e o dever de informar são próprios de
qualquer relação de consumo, devendo estar presentes, portanto, nas
relações contratuais. Nesse sentido, o projeto em apreço não apresenta
novidade.

Assim, diante dos argumentos expendidos, ressaltamos a falta de
suporte jurídico da proposição, razão pela qual não pode ela prosperar
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.778/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - George Hilton.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.801/2005

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Alencar da Silveira Jr., "dispõe
sobre a proibição da gratuidade do transporte público para os
profissionais dos Correios e Telégrafos, Oficiais de Justiça e Agentes de
Inspeção do Ministério do Trabalho no Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/11/2005, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposta.

Fundamentação
O objetivo da proposição é proibir a gratuidade do transporte público

coletivo para os servidores da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT -' os servidores Oficiais de Justiça e os Agentes de
Inspeção do Ministério do Trabalho.

O autor da matéria preocupa-se com o custo da passagem de ônibus,
cujo valor acaba sendo majorado para que as empresas do ramo não
sofram prejuízo com a gratuidade. Em situações assim ocorre mesmo
uma espécie de compensação que, amparada na idéia de preservação do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, deve ser
formalmente autorizada pelos poderes públicos.

Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria não encontra obstáculo
algum, tanto no que diz respeito à competência legislativa estadual,
quanto no que concerne à iniciativa parlamentar.

No entanto, levando-se em consideração o seu conteúdo, a proposta
em exame encerra grave contradição. Apesar de estar imbuída de nobre
intenção, a matéria acaba por onerar o contribuinte da mesma forma.
Afinal, se não fosse concedida a gratuidade aos servidores do Judiciário,
dos Correios e do Ministério do Trabalho, certamente o custo dessas
atividades - que são tão públicas e essenciais quanto o transporte
coletivo - ficaria mais elevado. E a conta, na mesma medida, pesaria
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sobre os ombros do contribuinte.

Embora prime pela clareza, a proposta é inoportuna porque causa
inutilmente transtornos administrativos ao Judiciário, ao Ministério do
Trabalho e à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT. Tais
instituições, uma vez aprovado o projeto, teriam de criar mecanismos
para que os seus servidores pudessem usar o transporte coletivo sem
lançar mão de recursos próprios. Imagine-se a dificuldade em precisar
quantos vales-transporte teriam de ser entregues a um Oficial de Justiça,
por exemplo.

O projeto é também irrazoável. Desafia o senso comum ao mobilizar o
aparato legislativo para proibir as empresas de transporte coletivo de
conceder determinados benefícios.

Quanto a esse último aspecto, uma coisa é revogar a obrigação legal de
dar a gratuidade; outra, bem diversa, é proibir uma instituição privada de
conceder, livremente, determinado benefício a quem quer que seja. Essa
é uma questão particular, na qual o Estado não pode se imiscuir. Fere-se,
assim, um princípio que é pedra angular do regime juspolítico nacional,
qual seja o princípio da livre iniciativa.

Sendo assim, a proposta em análise contraria, entre outros, o principio
da eficiência, constante no "caput" do art. 37 da Constituição da
República, bem como o princípio da razoabilidade, pioneiramente
consagrado pelo constituinte mineiro no "caput" do art. 13 da Carta
Política Estadual, e o princípio da livre iniciativa, expresso nas linhas
iniciais do art. 170 da Constituição Federal.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°2.801/2005.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

George Hilton - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.564/2004

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.56412004, de autoria da Deputada Ana Maria
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Resende, que proíbe a venda para consumo no local de • bebidas
alcoólicas nos postos de gasolina localizados nas áreas urbanas do
Estado, 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° 1.564/2004
Altera a Lei n° 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a venda de

bebidas alcóolicas em bares, restaurantes e estabelecimentos
congêneres localizados às margens das rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - E proibida a venda de bebidas alcoólicas:

- em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados
nas rodovias estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG;

II - em postos de combustíveis e serviços localizados nas áreas urbanas
do Estado e em suas lojas de conveniência, para consumo no local.".

Art. 2 0 - O inciso III do ali. 2 0 da Lei n° 11.547, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.2°-( ... )
III - ao fechamento, pelo órgão competente, do trecho que permite o

acesso do estabelecimento à rodovia estadual, a partir da quarta
autuação, no caso do inciso 1 do art. 1°.".

Art. 30 - A ementa da Lei n° 11.547, de 1994, passa a ser "Proíbe a
venda de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos e nas condições que
especifica.".

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.485/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.485/2005, de autoria do Deputado Doutor

Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do
Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó - Ampasc -, com
sede no Município de Santana do Riacho, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.485/2005
Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Parque

Nacional Serra do Cipó, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito

Turístico Parque Nacional Serra do Cipó, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/2/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento do Sr.

Euclides Ricardo Moreira, ocorrido em 19/2/2006, em Além Paraíba. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Jair Diniz
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França, ocorrido em 18/2/2006, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Lúcia Pacífico, notificando o falecimento da Sra. Eponina
Miranda da Mana Machado, ocorrido em 8/2/2006, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Sr. Roberto Sávio Soares por ter sido homenageado pela

Câmara Municipal de Patos de Minas com o Título Honorífico de Cidadão
Patense (Requerimento n° 5.622/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso à Sra. Carlúcia Martins Augusto por ter sido homenageada
pela Câmara Municipal de Patos de Minas com o Título Honorífico de
Cidadã Patense (Requerimento n° 5.623/2005, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso ao Sr. Teotônio Tobias França por ter sido homenageado
pela Câmara Municipal de Patos de Minas com o Título Honorífico de
Cidadão Patense (Requerimento n° 5.624/2005, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso ao Sr. Denner Luiz Vilela por ter sido homenageado pela
Câmara Municipal de Patos de Minas com o Título Honorífico de Cidadão
Patense (Requerimento n° 5.625/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso ao Sr. José Cláudio Arpini por ter sido homenageado pela
Câmara Municipal de Patos de Minas com o Titulo Honorífico de Cidadão
Patense (Requerimento n° 5.626/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso ao Sr. Edson Teixeira Fabrini por ter sido homenageado
pela Câmara Municipal de Patos de Minas com o Título Honorífico de
Cidadão Patense (Requerimento n° 5.627/2005, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Berizal pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n° 5.666/2005, da Deputada Ana Maria
Resende);

WIL
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de congratulações com a comunidade do Município de Verdelândia

pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n° 5.667/2005, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Serranópolis de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.668/2005; da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Santa Cruz de
Salinas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.669/2005, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Nova Porteirinha
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n° 5.670/2005, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Visconde do Rio
Branco pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.671/2005, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Glaucilândia
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n° 5.672/2005, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Taiobeiras pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n° 5.673/2005, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Dom Bosco pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n° 5.677/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Vazante pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
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Município (Requerimento n° 5.678/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Natalândia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n° 5.679/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de São Gonçalo do
Abaeté pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.680/005, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Santo Antônio
do Monte pelo transcurso do 130 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.682/2005, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Itaverava pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.686/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Goianá pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.687/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de São Tomé das Letras
pelo excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo
Municipal (Requerimento n° 5.688/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de São Sebastião do Rio
Verde pelo excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo
Municipal (Requerimento n° 5.689/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de São Sebastião da Bela
Vista pelo excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo
Municipal (Requerimento n° 5.690/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itabira
pelo excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo
Municipal (Requerimento n° 5.69112005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Sabinópolis pelo
excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.692/2005, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Prefeito Municipal de Rio Novo pelo

excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.693/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Prefeita Municipal de Ribeirão Vermelho pelo
excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.694/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Pouso Alto pelo
excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.695/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Wilson Rossevelt Gaia pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.70812005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Carlos Antônio Dib pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.709/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Hélio Massa pelos relevantes serviços
prestados na área médica à sociedade uberabense e como Presidente da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba (Requerimento n°
5.710/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Monte Sião pelo
excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.711/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Minduri pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n° 5.712/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Mesquita pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5.713/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Joanésia pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5.714/2005, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Prefeito Municipal de Malacacheta pelo

excelente trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5.715/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Lambari pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5.716/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Jesuánia pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5:717/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Palma pelo excelente
trabalho que vem realizando à frente do Executivo Municipal
(Requerimento n°5.718/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Sérgio Correa Prata pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.737/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Wandir Ferreira de Souza pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.738/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Antônio Sebastião C. Carvalho pelos
relevantes serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e
como Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.739/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de aplauso ao Sr. Aprígio Silva de Oliveira, Diretor Regional de Ações
Descentralizadas de Saúde de Unai - Dads -, e aos demais servidores
dessa Diretoria pelo recebimento do Prêmio Estrela de Ouro
(Requerimento n° 5.762/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Hemitério José da Silva por sua eleição
como Suplente da Diretoria da Faemg para o período de 2005 a 2008
(Requerimento n° 5.763/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Geraldo Ferreira Porto por sua eleição
como Conselheiro Fiscal da Faemg para o período de 2005 a 2008

WA
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(Requerimento n° 5.764/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Délio Prado Lopes por sua eleição como
Vice-Presidente da Faemg para o período de 2005 a 2008 (Requerimento
n° 5.765/2005, do Deputado Antônio Andrade);.

de congratulações com a comunidade do Município de Carmópolis de
Minas pelo transcurso do 57° aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n° 5.769/2005, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. Jorge Felipe Abud pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.770/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a Sra. Regina Célia S. Borges de Freitas pelos
relevantes serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e
como Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n°5.771/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. João Antônio Prata pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.772/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de aplauso à Emater - MG pelo transcurso do 57 0 aniversário de sua
fundação e do Dia da Extensão Rural (Requerimento n° 5.802/2005, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Nilson de Camargo Roso pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.803/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Amuí Salum pelos
relevantes serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e
como Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.804/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Mário Carlos Raphael pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e como
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Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.805/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a Loja Maçônica Vale das Acácias - 2855, em
João Pinheiro, pelo transcurso do 11 0 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 5.819/2005, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Patos Tênis Clube - PTC - pelo transcurso do
601 aniversário de sua fundação (Requerimento n° 5.820/2005, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Fabiano Hueb de Menezes pelos
relevantes serviços prestados na área médica à sociedade uberabense e
como Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
(Requerimento n° 5.822/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a Sra. Ida Aranha Borges pelos relevantes
serviços prestados na área médica à sociedade uberabense
(Requerimento n° 5.823/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a Sra. Maria Aparecida Enes de Barros pelos
relevantes serviços prestados na área médica à sociedade uberabense
(Requerimento n° 5.824/2005, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com Natália Evilin Martins pela conquista do primeiro
lugar no XXI Prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante do Ensino
Médio (Requerimento n°5.861/2005, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Sra. Maria Rita Lorêdo de Souza, da Escola
Municipal de Santa Maria - Pedreira São Geraldo - em Muriaé, pela
conquista do Prêmio Professores do Brasil 2005 na categoria Ensino
Fundamental (Requerimento n° 5.862/2005, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com Lívia Guimarães Carvalho, estudante
secundarista de São João dei-Rei, por sua eleição para Presidente do
Parlamento Jovem Brasileiro 2005 da Câmara dos Deputados
(Requerimento n°5.863/2005, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com o Sr. Gilman Viana Rodrigues pelo brilhante
trabalho na presidência da Faemg (Requerimento n° 5.946/2005, da
Comissão de Política Agropecuária).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO DE 2006

ATAS
ATA DA 5B REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 23/2/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta P Fase (Expediente):
Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.997 a

3.002/2006 - Requerimentos nos 6.047 a 6.089/2006 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Sargento Rodrigues, Weliton Prado, André Quintão,
Rogério Correia e Jésus Lima - 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 - Adelmo
Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Ermano Batista - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h110min, 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,
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iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

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

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

encaminhando cópia do Relatório Final da CPI destinada a investigar a
ação criminosa das milícias privadas e dos grupos de extermínio em toda
a Região Nordeste. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.267/2005, do Deputado
André Quintão.

Do Sr. Pedro Brito do Nascimento, Ministro interino da Integração
Nacional, comunicando liberação de verba em favor da Ruralminas,
referente à primeira parcela do Convênio 338/2005-MI. (- 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. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
prestando informações relativas aos Requerimentos n

o
s 5.498/2005, do

Deputado Ivair Nogueira, e 5.645/2005, do Deputado Sebastião Helvécio.
Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Institucional, encaminhando expediente da Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e Idosos,
com parecer acerca do Projeto de Lei n° 2.875/2005, da Deputada Lúcia
Pacífico. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.875/2005.)

Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Diretor-Geral do DNIT, comunicando a
celebração do convênio de cooperação financeira para execução de
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obras complementares na passagem superior sobre a linha férrea no
Município de Sarzedo. (- 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. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 317/2003, da
Comissão de Justiça.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, prestando
informações relativas ao Requerimento n o 5.746/2005, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, encaminhando a
relação nominal, a localização, o Município e a área dos processos de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas que resultam de estudos
realizados por esse Instituto. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5),
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei nos 2.413, 2.696,
2.698, 2.744 e 2.800/2005. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios do
Escritório de Negócios Gutierrez, da Caixa Econômica Federal,
comunicando a liberação de recursos para a Procuradoria-Geral de
Justiça do 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.)

Do Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(4), encaminhando cópia de convênios celebrados com Prefeituras e
entidades do Estado e comunicando a liberação dos correspondentes
recursos financeiros. (- 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. Frederico César Silva Meio, Coordenador Administrativo de
Gabinete da Secretaria de Defesa Social, solicitando a designação de

rÃ_,	-
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representante desta Assembléia na Coordenação do Programa Controle
de Homicídios (Fica Vivo).

Do Sr. Paulo Elisiário Nunes, Presidente Estadual do PPS,
agradecendo o apoio prestado por esta Casa por ocasião da convenção
estadual desse Partido.

Da Sra. Delvia Carvalho, encaminhando informações relativas a cursos
de verão oferecidos por universidades do Norte de Portugal. (- A
Comissão de Turismo.)

TELEGRAMA
Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, agradecendo o convite

para a posse do Deputado Antônio Carlos Arantes.
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°2.997/2006
Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por parte dos

prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou
referenciados das operadoras de planos de assistência à saúde no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica proibida, em qualquer situação, a exigência, por parte dos

prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou
referenciados das operadoras de planos de assistência à saúde e
seguradoras especializadas em saúde, de caução, depósito de qualquer
natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato
ou anteriormente à prestação do serviço.

Art. 20 - O descumprimento do disposto no art. 1° acarretará uma multa,
em favor do usuário do serviço, no valor de três vezes, da garantia
prestada.

Art. 30 - Competirá a Secretaria Estadual de Saúde a fiscalização do

rÃ'
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disposto nesta lei.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A exigência de garantia pelos estabelecimentos de

prestação de serviço de saúde, no âmbito privado, de usuário de plano de
saúde, caracteriza-se como uma prática abusiva, devendo ser coibida
pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, tal conduta é comum nos hospitais e nas
clínicas, que somente atendem aos usuários quando apresentam a
garantia exigida pelo estabelecimento.

A exigência da garantia (especificamente o cheque-caução) ocorre em
um momento de extrema fragilidade emocional do usuário. Por essa
razão, o documento não seria reflexo de uma manifestação de vontade
livre e consciente.

Além de o consumidor pagar um convênio médico, muitas vezes de
valor elevado, tem de apresentar uma garantia que, na realidade, serve
para garantir o recebimento de valores a título de despesas decorrentes
da internação do paciente no estabelecimento hospitalar.

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

PROJETO DE LEI N°2.998/2006
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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os planos de saúde no Estado de Minas Gerais que

condicionam os tratamentos médicos e hospitalares a autorizações
prévias ficam obrigados a manter em funcionamento, para atendimento
de clientes e usuários, um centro de atendimento em todos os hospitais
privados em que prestam serviços.

Art. 20 - Os centros de atendimentos de que trata o art. 1 0 desta lei
deverão funcionar 24 horas, com a finalidade de analisarem,

rÀ
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imediatamente, as autorizações para os diversos tratamentos médicos e
hospitalares.

Art. 30 - o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
seguintes sanções:

- advertência;
II - multa de 1.000 (mil) Ufirs, com duplicação do valor a cada

reincidência.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Muitos planos de saúde do Estado de Minas Gerais usam

de um procedimento indigno com os seus usuários. Eles condicionam
inúmeras consultas e tratamentos a autorizações prévias, sem
fornecerem um centro de atendimento nos hospitais. Isso faz com que o
conveniado se desloque até a sede para obter as diversas autorizações
solicitadas.

Outros planos se utilizam da transmissão via fax-simile, mas os
pacientes nunca são beneficiados imediatamente, tendo que aguardar,
muitas vezes, até 24 horas para obter ou não o deferimento.

Urge, pois, urna lei que obrigue os planos de saúde a analisar os
pedidos de autorizações nos próprios centros hospitalares,
imediatamente, evitando o deslocamento de pacientes e doentes até a
sede do convênio.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, para se
evitar o sofrimento dos cidadãos mineiros, facilitando, conseqüentemente,
a vida de todos.

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

PROJETO DE LEI N o 2.999/2006
Altera o 'caput" do art. 30 da Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003,

que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica alterado o "caput" do art. 3° da Lei n° 14.870, de 16 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscip -, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - Pode qualificar-se como Oscip a pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, e em atividade cujos
objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto nesta lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: E inegável a importância da sociedade civil organizada

como aliada do Estado em todas as linhas de ação. Qualquer auxílio do
poder público à constituição das Oscips é um ganho para o próprio
Estado. Destarte, este projeto de lei propõe a redução do prazo de
carência justamente para agilizar a instituição dessas entidades.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 3.000/2006
Declara de utilidade pública a Associação Clarosofia Núcleo Mundial -

CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade a Associação Clarosofia Núcleo

Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: A Associação Clarosof ia Núcleo Mundial - CNM - tem por

objetivo a promoção de assistência social beneficente gratuita, na busca
de dedicar-se aos menos favorecidos, na defesa dos direitos humanos e

rÃ_ _
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da etnia.
Pretende buscar soluções de geração de empregos, com realização de

cursos em diversos segmentos, inclusive os de alfabetização e
aprendizado, com o fim de atingir crianças, adolescentes e idosos. Tem o
fim de buscar o fomento da assistência social e defender questões
concernentes ao meio ambiente.

Por essas razões, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°3.001/2006
Declara de utilidade pública o Abrigo Frederico Ozanan, com sede no

Município de Capinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Frederico Ozanan,

com sede no Município de Capinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: O Abrigo Frederico Ozanan, com sede no Município de

Capinópolis, é uma associação civil de direito privado, beneficente,
assistencial e filantrópica, unida à Sociedade de São Vicente de Paulo -
SSVP -, que tem como finalidade a prestação de serviços de amparo a
pessoas idosas desamparadas, proporcionando-lhes abrigo, assistência
material, moral, intelectual, social e espiritual.

Pela relevância dos serviços prestados pelo Abrigo Frederico Ozanan,
conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 3002/2006

rÁ-
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Altera o art. 12 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, que dispõe
sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e dá outras
providências:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 10 - O art. 12 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - O Reitor e o Vice- Reitor da Uemg serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos entre os indicados em lista tríplice
elaborada por colégio eleitoral definido no estatuto da universidade para
mandato de quatro anos contados da data da posse, permitida uma
recondução."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2006.
Zé Maia
Justificação: A expressão que pretendemos acrescentar, por meio deste

projeto de lei, tem como objetivo dar a norma vigente contida no artigo
mais flexibilidade, uma vez que o critério nela definido não está adequado
à atualidade da vida universitária no País.

A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - é a única
universidade estadual cujo Reitor não pode concorrer a mais um
mandato. A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - I sua
congênere, não tem a restrição.

Por outro lado, ao se pesquisarem leis, estatutos, regimentos das
universidades brasileiras, também não encontraremos a proibição. Todas
elas permitem a recondução, por mais um mandato, de seus Reitores.

Além do mais, o instituto da reeleição no País é uma norma adotada
para os cargos de Presidente da República, Governador e Prefeito;
Senador, Deputado Federal e Estadual. Todos podem concorrer a
reeleição.

Portanto, este projeto de lei pretende corrigir a anomalia existente no
Estado com relação a apenas uma de suas universidades.

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

_ _
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102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 6.047/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o novo Comando Operacional do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 6.048/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo
transcurso do aniversário de emancipação do Município.

N° 6.049/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo
transcurso do aniversário de emancipação do Município. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 6.050/2006, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos Túlio de Meio pela
posse como Presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - Confea. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 6.051/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
enviado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de cópia do Convênio de
Cooperação Técnica n° 30.023/06, firmado entre o órgão e o Município de
Lagoa Grande. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 6.052/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Tiros pelo
transcurso do aniversário de emancipação do Município.

N° 6.053/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a diretoria da Agência para o
Desenvolvimento Econômico e Social de Vazante - Advaz - eleita para o
biênio 2006-2008. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 6.054/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que. solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Márcio Martins
Sant'ana por sua posse no comando da 6 a Região da PMMG.

N° 6.055/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM José Humberto de
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Oliveira por seu desempenho no comando da 6a Região da PMMG.
N° 6.056/2006, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado

apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à implantação de
postos policiais nos Distritos de Furquim, Cachoeira do Brumado e
Monsenhor Horta, no Município de Mariana. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

N° 6.057/2006, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja fQrmulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao patrolamento e encascalhamento da estrada
que liga os Municípios de Curvelo e Cordisburgo.

N° 6.058/2006, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Curvelo com vistas ao patrolamento e
encascalhamento da estrada que liga o Distrito de Mascarenhas à BR-
135. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 6.059/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Datas pelo transcurso do
43° aniversário de emancipação político-administrativa desse Município.

N° 6.060/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Três Marias pelo
transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.061/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelo
transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.062/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de lngaí pelo transcurso do
43° aniversário de emancipação político-administrativa desse Município.

N° 6.063/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Inimutaba pelo transcurso
do 43° aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município.

N° 6.064/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
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voto de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelo
transcurso do 43° aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.065/2006, do Deputado Dõutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Santo Hipólito pelo
transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.066/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Felício dos Santos pelo
transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.067/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelo
transcurso do 430 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N° 6.068/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Monjolos pelo transcurso
do 43° aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município.

N° 6.069/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelo
transcurso do 43 0 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 6.070/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao programa "Justiça em Questão". (- A
Comissão de Transporte.)

N° 6.071/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de aplauso à RM Sistemas pelo transcurso de seus 20
anos de fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 6.072/2006, dos Deputados Fábio Avelar, Alberto Pinto Coelho e
outros, em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado
com vistas a que o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente
da Copasa-MG-, seja indicado para receber o titulo de cidadão honorário
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de Minas Gerais. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
N° 6.073/2006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Sr.
Henrique Bertholino Mendes dos Santos seja indicado para receber o
título de cidadão honorário de Minas Gerais. (- A Comissão de Turismo.)

N° 6.074/2006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Almada pelos cinco
anos do programa "Meio de Campo", transmitido pela Rede Minas. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 6.075/2006, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual de Meio Viana,
localizada em Esmeraldas, pela apresentação do Projeto Redescobrindo
o Ensino Médio. (- A Comissão de Educação.)

N° 6.076/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja
formulado ao Governador do Estado pedido de inclusão do Município de
Argirita entre os que receberão sinal de telefonia celular.

N° 6.07712006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município
de Coronel Pacheco receba o sinal de telefonia celular.

N° 6.078/2006, do Deputado Sebastião Heivécio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município
de Guarani receba o sinal de telefonia celular.

N° 6.07912006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município
de Maripá de Minas receba o sinal de telefonia celular.

N° 6.080/2006, do Deputado Sebastião Heivécio, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município
de Oliveira Fortes receba o sinal de telefonia celular. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 6.081/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à inclusão no
orçamento de 2006 da construção da Unidade Regional de Manoel
Honório, no Município de Juiz de Fora.
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N° 6.082/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Centro Especializado em Exames
e Terapia Ocular pelo transcurso de seus 10 anos de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 6.083/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Educação com vistas à liberação de recursos para
a construção de laboratório na Escola Estadual Armando Santos, no
Município de Araxá.

N° 6.084/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Educação com vistas à liberação de recursos para
reforma e ampliação da Escola Estadual Virgílio de Meio Franco, no
Município de Unaí. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 6.085/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do lpsemg com vistas à melhoria do atendimento aos
servidores públicos estaduais do Município de Uberlândia, com as
prioridades que menciona. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 6.086/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de cópia de
documentos referentes ao comprometimento da qualidade das águas do
Rio São Francisco. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 6.087/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Pe. Wolfgang Grven pelo
recebimento do título de Doutor Honoris Causa pela Pontificia Università
Salesiana di Roma. (- A Comissão de Educação.)

N° 6.088/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Juíza de Direito da 2 a Vara de Execução Criminal de
Caeté com vistas a que seja decretada a prisão preventiva do Sr. Odil
Aieme.

N° 6.089/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Caeté com vistas
a que seja reiterado o pedido de prisão preventiva do Sr. Odil Aleme. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações
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- E também encaminháda à Mesa comunicação do Deputado Mauri

Torres.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, gostaria,
inicialmente, de reproduzir o anúncio feito pelo Governador Aécio Neves
ontem, no .BDMG; todavia, antes, Sr. Presidente, cumprimento o
Governador Aécio Neves pelo esforço, empenho e até mesmo pela
vontade e pela determinação política de buscar a integração das forças
policiais de nosso Estado.

Lembro que o Secretário de Segurança Pública participou do ato havido
no BDMG, quando enalteceu o trabalho das forças policiais de Minas
Gerais no tocante à segurança pública, tendo em vista os resultados
positivos que já vêm apresentando.

Não poderia deixar de dizer que, na legislatura passada, muito antes de
o Governador assumir o comando do governo, falamos desta tribuna,
cerca de 15 vezes, sobre essa integração. Sei, perfeitamente, qual
caminho as forças policiais estão trilhando para apresentar serviços de
melhor qualidade.

Da tribuna desta Casa, no governo anterior, ficamos cobrando a
integração desse governo, do Comando da Polícia Militar e da Chefia da
Polícia Civil, para que o sistema prisional do Estado também tivesse
essas autoridades sentadas a uma mesma mesa para discutirem
segurança pública. Mas esperávamos que fossem além dessa discussão.
Era preciso trocar, compartilhar informações e planejar as ações de
segurança pública no Estado.

Tive a felicidade, com outros Deputados da Casa, com a ex-Deputada e
hoje Vereadora Elaine Matozinhos, bem como com o Deputado Rogério
Correia, de trabalhar exaustivamente para criar a Secretaria de Estado de
Defesa Social. Ela foi fruto de uma grande e longa discussão na Casa,
até chegarmos à Proposta de Emenda à Constituição n° 84, que teve todo
o apoio do ex-Presidente da Casa Deputado Anderson Adauto.



419
Conseguimos formatar essa proposta, que criava, na prática, a
Secretaria de Estado de Defesa Social e determinava essa integração no
final daquele mandato. A proposta não avançou, porque não havia
vontade política do Governador Itamar Franco. No entanto, com a
chegada do Governador Aécio Neves, tivemos não só vontade política,
mas também determinação política para a criação da Secretaria de
Estado de Defesa Social.

Essa matéria foi amplamente discutida na Casa, que, mais uma vez,
deu a sua contribuição. Tive a honra de ser o primeiro signatário dessa
proposta, que, na prática, se transformou na Secretaria de Estado de
Defesa Social.

O Governador Aécio Neves, ao assumir o seu mandato, criou a
Secretaria de Estado de Defesa Social. A Assembléia já lhe tinha dado
condições para que pudesse criar e extinguir Secretarias de Estado.
Assim foi feito. A partir daí, o Comandante da Polícia Militar, o Chefe da
Polícia Civil, o Comandante do Corpo de Bombeiros e o Subsecretário de
Assuntos Penitenciários passaram a se sentar à mesma mesa para traçar
estratégias com vistas à integração.

Belo Horizonte foi dividida em 25 áreas, cada uma de responsabilidade
de uma companhia da Polícia Militar, sob o comando de um Major e de
uma Delegacia da Polícia Civil, sob a chefia de um Delegado.

Essa ação iniciou-se em parceria com o Prof. Cláudio Beato,
Coordenador do Crisp da UFMG, e, gradativamente, promoveu-se a
integração das forças policiais. Isso era necessário, porque, muitas
vezes, uma viatura da Polícia Militar solicitava uma informação à Cepol,
da Polícia Civil, através do 190, Centro de Operações. No entanto, até
por vaidade, essa informação era negada. No caso, a polícia ostensiva,
que estava 24 horas na rua, deixava de ter uma informação segura e
precisa. Não poderia saber se o cidadão era foragido de uma
penitenciária, se tinha contra ele um mandado de prisão ou se era
prontuariado criminalmente. Na falta da integração, não havia essa troca
de informações.

A Polícia Militar não acessava o banco de dados da Polícia Civil nem a
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Polícia Civil acessava o banco de dados da Polícia Militar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, essa integração

nasceu de um trabalho da Casa, através da nossa proposta de emenda
constitucional, mas foi o Governador Aécio Neves que teve a coragem e a
vontade política de colocá-la em prática. Hoje, o Estado de Minas Gerais
vem colhendo bons frutos com essa integração. Não há como conceber
nem admitir que as forças policiais trabalhem isoladamente,
desencontradamente, e não possam fazer segurança pública de forma
conjunta, planejando e executando as suas ações.

Esperamos que o Governador avance um pouco mais e não fique
apenas na Capital nem na Região Metropolitana, mas possamos, de
imediato, avançar para as cidades-pólos do Estado. Aí, sim, teremos,
cada vez mais, o avanço da integração e um ganho real na qualidade do
serviço que será prestado e está sendo prestado para a população de
Minas Gerais.

Cumprimento o Governador Aécio Neves; o Delegado Otto Teixeira
Filho, Chefe da Polícia Civil; o Cel. Hélio dos Santos Júnior; o Dr. Agílio
Monteiro, Subsecretário de Assuntos Penitenciários; e o Cel. Honorato
Ameno, Comandante do Corpo de Bombeiros. Continuem nessa direção,
pois a sociedade precisa que a integração avance para que haja o auxílio
de uma força à outra e para que não se dispersem os recursos humanos
e logísticos, ganhando-se tempo e agilidade nas ações e prodúzindo-se
um serviço de segurança pública de qualidade. Parabenizamos o
Governador Aécio Neves, que vem avançando nesse aspecto.

Com grande satisfação, comparecemos, ontem, às 15 horas, ao BDMG,
e o Governador anunciou o atendimento a outras reivindicações há muito
tempo esperadas e cobradas não só por mim, mas também pelas
entidades de classe de todos os servidores da segurança pública. Foram
compradas pelo governo do Estado 138 moradias para serem
disponibilizadas quando o policial estiver em situação de risco. Portanto,
quando qualquer policial estiver em uma situação de risco, essa moradia
poderá ser cedida ao policial por até dois anos, gratuitamente, e retirada
imediatamente do servidor que está naquela área de risco. E preciso
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obedecer aos trâmites administrativos.

Também foi anunciado que estão disponíveis R$26.000.000,00, a
serem destinádos a lares gerais de segurança pública. No decreto está
previsto esse valor, devendo obedecer aos critérios administrativos.
Esses é o passo inicial para o financiamento das moradias dos servidores
da segurança pública. Inicialmente essa verba atingirá as menores
patentes, ou seja, as menores graduações, os policiais que estão nas
bases, dando o pontapé inicial. O financiamento direto será realizado pela
Cohab, com juros que variarão de 3% a 8%, e, para as baixas patentes,
os juros variarão de 3% a 3,5%. Isso facilitará a questão da área
habitacional, cujo atendimento a segurança pública nunca teve neste
Estado.

O Governador também anunciou o envio do projeto de lei que concede
o abono de fardamento. Na verdade, o nome mais adequado para esse
projeto seria abono de apresentação pessoal. No caso da Polícia Civil, o
cidadão poderá comprar o terno e o colete, ao passo que os Agentes
Penitenciários poderão comprar o seu uniforme e os policiais e
Bombeiros poderão adquirir sua própria farda e peças onde quiserem,
como quiserem e quando quiserem. Portanto a verba no valor de
R$533,56 é fruto de uma luta intensa.

Estivemos com o Governador no dia 17/5/2005, e um dos itens da pauta
era exatamente o abono de fardamento, fruto de uma luta não só minha,
mas também de todas as entidades de classe dos servidores das Polícias
Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e de todos os servidores da
segurança pública. Esse era apenas um item da pauta, mas havia outros.

E bom saber que essa pauta começa a avançar e a trazer resultados
positivos. Há ainda a questão da promoção dos Cabos com mais de 10
anos de graduação e dos Sargentos que não são promovidos há 12 anos.
O Governador e o Comando precisam acolher a demanda com o máximo
empenho e carinho. Além disso, precisamos da definição da carga horária
de trabalho e do adicional de periculosidade. Temos pedido apoio aos
nobres pares desta Casa para que o Governador envie à Assembléia
projeto de lei que crie o adicional por atividade de risco, ou seja, a
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gratificação de periculosidade.

Concedo aparte ao Deputado Weliton Prado, que assinou conosco o
ofício que solicita ao governo o envio a esta Casa de projeto de lei que
crie o auxílio-periculosidade.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues,
temos de reconhecer alguns avanços no que diz respeito à integração
das forças de segurança pública no Estado de Minas Gerais, além dos
investimentos por parte do governo federal. Muitas viaturas e coletes
foram adquiridos com recursos do governo federal. V. Exa., como
representante desta Casa na área de segurança pública, é testemunha
disso. Participamos de várias audiências no interior do Estado. Estivemos
recentemente em ltuiutaba e em Iturama. Ficou comprovada a ausência
do Estado - não apenas deste, mas de sucessivos governos. Foi feito
levantamento em ltuiutaba por um Major, e verificou-se que, de 2002 a
2006, a regional conseguiu adquirir 34 viaturas com apoio do poder
público municipal e de entidades, que realizaram festas e eventos. O
Estado colocou à disposição daquela regional apenas seis viaturas.
Portanto a situação é muito difícil. Não há viaturas. E preciso aumentar o
número de efetivos e melhorar a logística. As vezes, se até papel
higiênico não é fornecido pelo poder público municipal, a coisa não
funciona. Em toda oportunidade que tenho, afirmo que é importante
aprovar o projeto de V. Exa. que cria o Fundo Estadual de Segurança
Pública. Isso é fundamental. Não adianta tapar o sol com a peneira. A
autoridade da polícia do interior fica fragilizada, já que está atrelada ao
poder público municipal. Essa questão é muito séria. Sendo assim, é
fundamental aprovar essa proposta. No orçamento deste ano, estão
previstos R$360.000.000,00 em relação às taxas de segurança pública.
Infelizmente, esses recursos são desviados, vão para o caixa único, e
não para a segurança pública. Concordo com a sua proposta de começar
com 50% e depois aumentar, gradativamente, para 60%, 70%, 80% até
100%. Se existem recursos vinculados para a educação, a cuja área são
destinados tantos por cento, assim como para a saúde, por que o mesmo
não pode ocorrer com a segurança pública? Ainda mais os recursos
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arrecadados com as taxas públicas. Então, percebemos a ausência do
Estado na maioria dos Municípios de Minas. Com  certeza, a aprovação
do projeto de V. Exa. resolverá o problema de logística das Polícias
Militar e Civil do Estado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Weliton
Prado. Com certeza, estamos pedindo apoio aos companheiros desta
Casa ao projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública.
Precisamos avançar nisso. Queremos, cada vez mais, sensibilizar o
governo, para que ele também tenha essa noção de necessidade.
Cumprimento o Deputado Weliton Prado, porque ele diz que a segurança
pública está fragilizada em razão das ações de governos, não deste
especificamente. O problema vem se arrastando há muito tempo.
Portanto cumprimento V. Exa. pela serenidade e pela seriedade com que
conduziu sua fala.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Quero louvar o trabalho de V.
Exa., Deputado Sargento Rodrigues, que luta em prol da Polícia Militar e
dos Bombeiros. Dou o meu testemunho do que V. Exa. tem conseguido
com o Governador Aécio Neves. Também somos parceiros e estamos
juntos nesta luta de sempre valorizar a nossa Polícia Militar e os
Bombeiros. Como o Deputado Weliton Prado disse, o problema não é
deste governo. Houve muitos avanços, mesmo pelas mãos de V. Exa.
Enalteço não só o seu trabalho, mas o de todos os Deputados desta
Casa e saúdo o Governador Aécio Neves pela sensibilidade que está
tendo para com a área de segurança pública. Não tenho dúvidas de que
avançaremos, porque a Polícia Militar e os Bombeiros merecem.
Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Encerrando, Sr. Presidente,
agradeço ao Deputado Gil Pereira pelo apoio e pelo reconhecimento das
ações do Governador Aécio Neves. Gostaria de dizer aos integrantes da
segurançapública que continuamos firmes, cobrando do governo as
promoções dos Cabos, a oxigenação do quadro de Sargentos, a definição
da carga horária de 40 horas semanais e o adicional de periculosidade.

Não podemos deixar de reconhecer que foi mais um avanço. E
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necessário que o governo tenha da nossa parte o reconhecimento
público desse avanço. Deputado Rogério Correia, V. Exa. nos tem
apoiado bastante na questão do Fundo Estadual de Segurança Pública e
teve oportunidade de ser o relator do Projeto de Lei n° 823, de minha
autoria. Na Comissão de Segurança Pública, o seu parecer foi favorável.
Queremos contar com a composição do PCdoB e com o apoio de toda a
Bancada do PT e demais Deputados desta Casa. Podemos avançar;
aliás, não precisa ser 100%. O Governador pode iniciar com um
percentual, e nós criarmos o Fundo Estadual de Segurança Pública no
Estado, para que tenhamos uma tranqüila logística e cada Município
receba sua parcela.

Sr. Presidente, agradeço sua paciência, mas não poderia deixar de
apresentar esse registro.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Hoje ocupo

esta tribuna para solicitar à Mesa que seja colocado na pauta um projeto
que é de suma importância e que foi um dos primeiros que apresentamos
e protocolamos nesta Casa. Ele é um substitutivo à Lei n° 11.052, de
março de 1993, que concede aos estudantes o direito de pagarem a
metade do preço dos ingressos para qualquer evento destinado ao
público. Se ele for ao cinema e tiver o documento de identificação
estudantil, pagará a metade do preço do ingresso. Por exemplo, se o
ingresso custar R$10,00, pagará R$5,00. Se for a um jogo no Mineirão,
também pagará a metade do ingresso. Se for a uma boate, a um "show"
ou a uma exposição agropecuária em qualquer cidade dos 853
Municípios do Estado, terá o direito de pagar a metade do preço do
ingresso com desconto ou em promoção.

Porém, o que ocorre? Muitas empresas, de maneira maldosa, utilizam
mil e um artifícios para tentar burlara lei e enganá-los. Por exemplo, elas
põem o preço do ingresso a R$20,00 e o vende a R$10,00 para todos,
como se todos estivessem pagando meia-entrada. Isso e' "conversa para
boi dormir", enganação e artifício que utilizam para burlar a lei e enganar
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os estudantes. Vendem o ingresso a um preço único para todos. A lei é
clara. Os responsáveis pela fiscalização são o Procon e os órgãos
responsáveis pela segurança e administração pública do Estado. Os
estudantes procuram os Procons, mas infelizmente as suas solicitações
não são atendidas e são "empurradas com a barriga". Quando entram na
Justiça, muitas vezes não conseguem uma ação efetiva. Alegam que a lei
não deixa clara a aplicação de uma punição.

Apresentamos um substitutivo que deixa bem claro isto: na primeira vez
em que a empresá desrespeitar o direito do estudante, pagará uma
pesada multa; na segunda, a multa será ainda mais pesada; e na terceira,
haverá a cassação do alvará de funcionamento da empresa, que ficará
proibida de realizar eventos no Estado. Essa é uma forma de moralizar e
garantir que a meia-entrada para os estudantes seja respeitada.
Compreendemos que a meia-entrada é oriunda da luta do movimento
estudantil e uma das maiores conquistas dos estudantes nos últimos
tempos. Na verdade, ela é uma verdadeira complementação da
educação, que vem não somente dos bancos escolares, mas também do
cinema, de uma peça teatral, de museus. Esse processo de formação da
nossa juventude, que, às vezes, não tem uma renda, é fundamental. E
muito importante que o estudante tenha garantido o seu direito de pagar a
metade do preço do ingresso nos eventos culturais.

Os estudantes ficam chateados pelo fato de serem desrespeitados.
Quando fui Presidente da União dos Estudantes Secundaristas de
Uberlândia, nem os cinemas respeitavam a carteira de identidade
estudantil. Conseguimos esse respeito com muita luta, muita denúncia,
fazendo manifestações, passeatas, entrando na Justiça, fazendo boletins
de ocorrência. Muitas vezes até a presença de um policial, para fazer o
boletim de ocorrência, era negada. Fazíamos manifestações nos pontos
de venda de ingressos para minar o patrocínio, porque muitas empresas
querem patrocinar um evento com o objetivo de melhorar sua clientela e
sua imagem; mas, quando elas estão atreladas a uma empresa de
eventos que não respeita a lei, a imagem torna-se negativa. Então, uma
forma de garantir o cumprimento da lei é o boicote nos pontos de venda
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de ingressos. Existem muitas maneiras de se fazer isso. Uma delas é a
"fila boba", que é o seguinte: um estudante chega na bilheteria e, se não
tem seu direito respeitado, não compra o ingresso. Vem outro estudante,
que apresenta a carteirinha e também seu direito não é respeitado, então,
não compra. Assim vários estudantes vão fazendo a mesma coisa.
Porém, ao invés de irem embora daquele lugar, entram novamente na
fila, e esta fica rodando sem ninguém entrar ou sair. Essa é uma forma de
pressão, de fazer as empresas sentirem no bolso e de garantir o direito
de o estudante pagar a metade do preço do ingresso. Foi isso que
fizemos em vários "shows" e exposições. Com  muita luta, conseguimos
fazer Presidentes de sindicatos rurais entenderem a importância de
respeitar a lei, a importância desse beneficio social para os estudantes.
Quero, aliás, parabenizar o Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia,
que, assim que tomou posse, passou a respeitar o direito dos estudantes
em todos os eventos do Camaru. Em várias exposições do Estado de
Minas, o direito dos estudantes passou a ser respeitado. E muito
importante que os estudantes se organizem. Quando eles se organizam,
lutam, vão para as ruas, conseguem mudar os rumos da história. Se
fizermos uma análise em relação à organização da juventude em nosso
país, veremos que praticamente todas as nossas lutas e conquistas
tiveram, de fato, a participação efetiva dos estudantes, da juventude,
como a Inconfidência Mineira, a Abolição da Escravatura, a Proclamação
da República; na década de 60, a defesa do petróleo em nosso país, a
luta pelo direito de votar para Presidente da República na campanha
pelas Diretas Já, o "impeachment" do ColIor, a denúncia contra os oito
anos do governo Fernando Henrique, a falta de vaga nas escolas. E a
juventude continua organizando-se e cobrando seus direitos. Muitos
falam que a juventude é o futuro do País, mas perguntamos que futuro é
esse, se, infelizmente, no presente, a juventude não tem atendidas suas
necessidades básicas.

Temos de comemorar o aumento do número de vagas nas
universidades federais. Participei da visita do Lula à UFMG e do anúncio
de investimentos, da implementação de novos cursos, da construção de
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novos "campi". Até o final deste ano, serão 200 mil vagas para
estudantes do morro, das favelas, para negros e pessoas discriminadas
de escolas públicas, que não teriam condições de acesso às
universidades. Teremos também bolsas integrais para as universidades
particulares, e poderão fazer , cursos de Medicina, Odontologia, Direito,
História e todos os demais. E fundamental essa inclusão da juventude.
Hoje, segundo dados do IBGE, no País, o contingente de jovens de 15 a
24 anos é o maior de toda a nossa história. São 34 milhões de jovens.
Deveríamos estar comemorando, mas infelizmente isso se transformou
em uma das mais sérias dificuldades que o País enfrenta, porque a
sociedade e os governantes não se prepararam para receber esse
enorme contingente de pessoas, oferecendo as condições mínimas para
o exercício pleno da cidadania. Aproveito para cobrar do governo do
Estado de Minas Gerais, mais uma vez, que cumpra suas propostas de
campanha.

O Governador prometeu garantir emprego para a juventude. Onde
estão esses empregos? Onde estão os cursos técnicos
profissionalizantes que foram extintos pelo ex-Governador Eduardo
Azeredo, os quais o ex-Governador Itamar Franco e o Governador Aécio
Neves prometeram que iriam voltar? Infelizmente, até hoje, os cursos
técnicos e profissionalizantes, uma opção dos estudantes para o mercado
de trabalho, não retornaram.

Onde está o "campus" da Uemg prometido pelo Governador? Ele disse
que haveria um em várias regiões do Estado. Basta pegar o vídeo com
suas propostas de governo e ver que ele realmente prometeu. No
programa de governo, temos: Uemg gratuita em todas as regiões do
Estado. Entretanto os nove "campi" existentes não são gratuitos. Vemos o
contrário disso, o governo não está cumprindo nem o que a legislação
determina: aplicar 2% de toda a arrecadação do Estado na Universidade
Estadual de Minas Gerais e 1% na pesquisa e na extensão - Fapemig.
Isso realmente não ocorre.

Em outras áreas, também não se cumpre a legislação. Está aqui o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da Comissão de Saúde,
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para atestar a verdade. O governo não aplica os 12% na saúde. O déficit
nessa área, no final desta administração, ficará em torno de
R$4.000.000.000,00. Isso é muito dinheiro, é o suficiente para resolver o
problema principalmente dos pequenos Municípios, que não devem
depender de ambulância para levar seus pacientes para as cidades
vizinhas. E preciso tratar a saúde de forma regionalizada. Precisamos
fortalecer os programas na área da saúde dos pequenos Municípios. Não
adianta as cidades-pólos ficarem sobrecarregadas. Assim nunca
resolveremos o problema. E esses recursos seriam suficientes para
amenizar os problemas na área.

Infelizmente, o governo não tem sensibilidade nenhuma para resolver
os problemas. Temos a honradez de reconhecer alguns avanços e
queremos parabenizar principalmente o governo federal. Saiu na "Folha
de S. Paulo", na semana retrasada, que os recursos destinados pelo
governo federal ao Estado de Minas Gerais são os maiores de toda a
história do Estado. Isso é muito importante. Nunca tivemos um Presidente
tão preocupado com Minas Gerais em todas as áreas. Na área social,
estão sendo investidos R$1.700.000.000,00. Isso é muito dinheiro. Há um
grande número de famílias atendidas pelos vários programas sociais do
governo federal como o Bolsa-Família.

O Presidente Lula ontem deu uma entrevista e foi muito sensato, ao
cobrar dos governos estaduais que sejam honestos na divulgação de um
programa. Se receberam recursos do governo federal, devem divulgar a
verdade. Muitas vezes, esses governos recebem os recursos federais,
mudam o rótulo e divulgam os programas como se fossem deles. Não
são honestos com o povo.

O governo Lula deu como exemplo o Estado de São Paulo, onde são
investidos R$2.000.000.000,00 apenas na área social. Na cidade de
Uberlândia, foram investidos R$10.000.000,00, em 2005, só no Bolsa-
Família, muito mais do que o poder público municipal investe nos
programas municipais. Digo isso apenas para exemplificar as mudanças
ocorridas neste governo.

A juventude tem de estar ciente das realizações deste governo, tem de



429
continuar a ser protagonista, a se organizar, a se mobilizar, a cobrar.
Sempre digo que o Poder Executivo e o Legislativo são como feijão: só
funcionam sob pressão. As demandas são muitas. As necessidades são
várias. Não é fácil transformar, da noite para o dia, um país que sempre
foi marcado pelas injustiças, pelo mau uso do dinheiro público, pela
corrupção e pela discriminação. Esse é um processo lento e gradativo, e
é muito importante a participação efetiva da juventude.

A juventude tem que cobrar seu direito à meia-entrada, ao posse livre
para ter acesso à escola, a um maior número de vagas nas universidades
estaduais e federais. Como já disse no início, quando a juventude se
organiza e vai para as ruas, conseguimos mudar o curso da história.
Posso citar aqui mil e um exemplos dessa vitória, desde casos mais
simples, como a isenção da taxa de inscrição de vestibular - muitos
estudantes deixam de prestar o exame por não terem dinheiro para
pagar. Mas, quando a juventude se organiza, briga e protesta, consegue
garantir seus direitos.

E muito importante que os jovens ajam dessa forma. Quando o governo
está certo, temos de aplaudir, mas, quando vemos suas propagandas
enganosas em relação ao acesso à escola e aos recursos investidos,
precisamos denunciar.

Os estudantes estão estudando no período noturno porque trabalham e
não contam com a merenda escolar. Eles sabem que faltam livros
didáticos, sendo que o governo, ao contrário, divulga, em todos os
jornais, que não falta uma vaga, que todas as crianças e estudantes do
Estado de Minas Gerais têm garantia à matrícula. E eu apresento listas
com dezenas, centenas e milhares de estudantes que não encontram
vagas nas escolas, porque, há muito tempo, o Estado deixou de investir
na educação e não constrói novas escolas. Para citar um exemplo, em
Uberlândia, são mais de 17 anos sem construção de escolas. Depois de
muita luta, mediante convênio, inclusive em parceria com o poder público
municipal, conseguiremos a construção de duas escolas.

E importante falar a verdade. Não dá para aceitar quando o governo diz
que todas as crianças e jovens têm garantia de vagas nas escolas do
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Estado, que é o único em que as crianças entram para a escola aos seis
anos de idade e em que o ensino fundamental passou de oito para nove
anos. Nós batemos palmas e, no momento em que vemos a realidade,
constatamos que o ensino da P à 4' séries é de responsabilidade do
Município. São poucas as crianças que se encontram na rede estadual de
ensino, e o governo faz questão de dizer que é no Estado todo, para
confundir a inteligência das pessoas. Quem está nos Municípios sabe que
a realidade é outra.

Devemos fazer a avaliação dessa conjuntura, mostrar a importância da
juventude. Solicito à Mesa que o nosso projeto que pune as empresas,
que diz respeito à meia-entrada, seja votado o mais rápido possível.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas. Hoje venho à tribuna, ainda na condição de Vice-Líder do
Bloco PT-PCdoB, em razão de uma posição política que gostaríamos de
externar em relação ao tratamento completamente inadequado que foi
destinado, por um determinado veículo da imprensa nacional, ao nosso
Vice-Presidente, nosso grande mineiro, Ministro da Defesa, José Alencar.

Durante o mês de janeiro, ele encaminhou uma carta a uma revista
nacional relativa a uma matéria publicada no dia 14 de dezembro do ano
passado. O Bloco PT-PCd0B vem manifestar sua total e irrestrita
solidariedade ao Vice-Presidente José Alencar, um homem digno, sério,
correto. Uma pessoa que conseguiu grande êxito empresarial, graças ao
seu esforço pessoal, à sua vocação de grande empreendedor e ao apoio
de sua família. Mesmo conseguindo grande êxito, não abriu mão, no
momento em que o Brasil o convocou para integrar a chapa do
companheiro Lula, hoje Presidente, de dar sua contribuição como
brasileiro, como homem vocacionado para estimular o desenvolvimento
econômico do Pais. Assumiu, junto com o companheiro Lula, a campanha
e, hoje, o governo nacional.

Aliás, diga-se de passagem, ele é um Vice-Presidente absolutamente
leal, comprometido com o projeto político em curso no País.

Lerei esta carta que o Vice-Presidente encaminhou, em janeiro, para
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todos os Deputados e Deputadas. Assim, apenas com a retomada de
nossos trabalhos e aproveitando o espaço da TV Assembléia, temos a
oportunidade de apresentar nossa solidariedade e as justificativas do
Vice-Presidente. A carta é endereçada ao Sr. Roberto Civita para
publicação na "Revista Veja". (- Lê:)

"Sempre defendi a imprensa quando levanta questões que devem ser
objeto de investigação. Isso ajuda a acabar com as atividades fora da lei
no Brasil, é verdade. Respeito, por princípio, a liberdade de imprensa.
Mas a matéria em referência desmente as tradições da Editora Abril,
quando não se preocupa com a investigação prévia e com a veracidade
dos pontos arrolados. Assim, para que prevaleça o direito de defesa,
solicito, para minha resposta, o mesmo espaço utilizado pela revista na
construção da matéria".

A carta faz várias observações e entra objetivamente nos pontos
levantados. (- Lê:)

"Tenho feito minhas reflexões, e não consigo encontrar razões de
interesse jornalístico que pudessem levar uma revista do quilate da 'Veja'
a construir tal matéria. Tachando-me de 'nacionalista empedernido' - e é
verdade, sou nacionalista -, acusam-me de favorecer a Varig, 'ainda que,
para isso, tenha de arrombar os cofres públicos'. Meu Deus, que
ignomínia. Lembro-me de que o STJ, no final do ano de 2004, deu ganho
de causa à Varig, em ação que tramita no Judiciário há muitos anos.

Logo depois, em 4/3/2005, o Presidente do Tribunal, Ministro Edson
Vidigal, que já defendia a idéia de um acordo entre as partes, realizou, no
Tribunal, uma reunião para a qual foram convidados todos os
representantes de empresas aéreas que movem ações correlatas. Como
Ministro da Defesa, fui também convidado, e da reunião participei com
dirigentes da Varig, da Vasp, da TAM, Presidentes de sindicatos e outras
autoridades.

Ouvimos de S. Exa., o Sr. Presidente do STJ, a idéia de se fazer o tal
'encontro de contas', tendo em vista, entre outras razões, o fato de que
caso análogo, da Transbrasil, por exemplo, havia sido confirmado pelo
STF. Concordei com as proposições do Sr. Presidente do STJ e levei a
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idéia à consideração de S. Exa., o Sr. Presidente da República, em
reunião da qual participou o Sr. Advogado-Geral da União, Ministro Alvaro
Augusto Ribeiro Costa, que ponderou tratar-se de caso que recomendava
recurso ao STF, mesmo porque, no STJ, houve um voto vencido. No final,
levei o resultado ao conhecimento de S. Exa., o Sr. Presidente do STJ.

Indignado, refuto outro ponto da matéria. A afirmação de que fui
responsável pelo ingresso do Sr. Marcos Valério no coração do governo
Lula não é verdade. Eu não o conheço. Gostaria de saber de onde saiu
essa notícia, quem é o responsável por essa informação.

Sempre que me lembro da revista e da matéria, pergunto a mim
mesmo: o que fiz para merecer tudo isso? 'Cara-de-pau', 'contraditório',
'hipócrita'. Não posso aceitar essas agressões. Se a empresa possui
condições de se financiar com taxas favorecidas e subsidiadas, e as
outras empresas, sem Vice-Presidente da República, pagam taxas de
juros várias vezes superiores, então eu deveria defender os juros altos
praticados no Brasil? For quê? Por uma razão muito simples: as
empresas concorrentes, que não têm Vice-Presidente da República, não
poderiam competir com a Coteminas.

Então, não me cabe nenhum dos adjetivos utilizados pela revista para
me atingir. Minha luta é contra os juros básicos, contra a taxa
denominada Selic, com que o País rola sua dívida pública.

A matéria diz que o responsável pela carga dos juros altos para
combater a inflação são os juros do Alencar. Recuso-me a acreditar que
um dos mais importantes órgãos da imprensa brasileira, a revista 'Veja',
diga uma coisa dessas. E incrível! Reitero o meu protesto, peço que me
dêem o espaço de que se utilizaram para dizer tudo isso".

Ele encaminha a carta a esse órgão da imprensa nacional. A carta é
mais longa, li apenas trechos em razão do tempo que me foi destinado.
Portanto, Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia, solicito que esta
carta seja publicada, na integra, nos anais desta Assembléia.

O Vice-Presidente também encaminhou uma carta do seu filho Josué
Cristiano Gomes da Silva esclarecendo ataques contra a Coteminas.

Gostaria, mais uma vez, em nome do Bloco PT-PCdoB, de dizer que,
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como mineiros, sentimos muita confiança e orgulho de ter, na Vice-
Presidência, um empresário e uma expressão política de honradez e de
dignidade pessoal: o nosso José Alencar.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado André Quintão,
primeiramente, parabenizo-o pelo pronunciamento. Considero importante
que nós, mineiros, tenhamos o devido respeito a todos que engrandecem
o nome de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que o Vice-Presidente
José Alencar está entre eles.

Naturalmente não me alongarei. Quero apenas pontuar que o Vice-
Presidente, ao longo do seu mandato, tem apresentado ao País a
questão dos juros. Aliás, na correspondência que V. Exa. apresenta a
esta Casa, essa matéria volta a ser abordada.

Considero importante refletirmos sobre o assunto, especialmente pela
liderança que V. Exa. exerce no PT e naturalmente pela sua
responsabilidade como homem do governo, no plano federal, e como
parceiro aqui, pois, nesta Assembléia, realizamos um debate civilizado. V.
Exa. sabe bem o quanto o respeito.

Acredito que não há mais como ignorar a situação dos juros, dos
abusos e do enriquecimento de uns poucos em detrimento do
empobrecimento de muitos no Brasil, de milhares e milhares, aliás, de
milhões e milhões.

Ontem vimos a publicação dos balanços dos grandes bancos
brasileiros. Não podemos ficar calados diante dos mais de 35% de
crescimento do lucro do Banco ltaú, na ordem de R$5.000.000.000,00. O
lucro do Bradesco cresceu mais de 80% de um ano para outro, chegando
a mais de R$5.000.000.000,00.

Portanto talvez possamos afirmar que esse seja o segmento que mais
ganha dinheiro neste país, no governo. A Oposição, ao longo de quase
duas décadas, dizia que os bancos ganhavam dinheiro no Brasil, a
minoria. De certa forma, isso se agravou muito sem ter havido uma
atitude concreta, conforme denuncia sistematicamente o Vice-Presidente
da República.

Parabenizo V. Exa. Não poderia deixar de fazer essa explanação para
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servirde reflexão, caso contrário, poucos continuarão ganhando muito
neste país, enquanto outros se tornam, a cada dia, mais miseráveis.
Obrigado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. V. Exa. trata de um debate importante, e, infelizmente, o tempo se
esgota. Como digno representante do governo anterior, do Fernando
Henrique Cardoso, verá que os números do atual governo são
infinitamente melhores e, por esse motivo, vem crescendo nas pesquisas.

Juros: 2002, governo Fernando Henrique, 25%; 2005, governo Lula,
17,25%; inflação: 2002, governo FHC, 12,53%; 2005, governo Lula,
5,69%; relação dívida-PIB: 2002, governo FHC, 55,50%; 2005, governo
Lula, 51%; dívida externa: 2002, governo FHC, US$210.000.000.000,00;
2005, governo Lula, US$130.000.000.000,00; risco-Brasil: 2002, governo
FHC, 14%; 2005, governo Lula, 3,05%; exportação: 2002, governo FHC,
US$60.000.000.000,00; 2005, governo Lula, US$118.000.000.000,00;
bolsa de valores: 2002, governo FHC, 11.270 pontos; 2005, governo Lula,
37.500 pontos; crescimento da dívida pública: 2002, governo FHC, 35%;
2005, governo Lula, 13%; salário mínimo: 2002, governo FHC,R$200,00;
2005, governo Lula, a partir de abril, R$350,00; variação de 75%; Bolsa-
Família, programa de transferência de renda: 2002, governo FHC,
1.700.000 famílias; 2005, governo Lula, 8.400.000 famílias.

Só citei alguns dados para respeitarmos o tempo, mas temos uma
comparação já publicada de 100 indicadores, e o governo Lula ganha em
todos do governo anterior. Então V. Exa., que respeito muito, levou a
discussão para um terreno em que o governo Lula ganha de goleada,
pois seus indicadores econômicos e sociais são superiores aos do
governo FHC. E queremos avançar ainda mais, crescendo com mais
vigor e ousadia, a partir de tudo de bom feito pelo Presidente Lula e pelo
Vice-Presidente José Alencar, a quem reiteramos nossa solidariedade e
confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

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

Deputados. Quero iniciar minha participação nesta tribuna, hoje,
parabenizando o Colégio de Lideres da Assembléia Legislativa, que, por
unanimidade, deliberou que acatará o posicionamento a ser aprovado
contra o nepotismo na Câmara Federal. A Mesa, unânime, tem a mesma
opinião. Aprovado o fim do nepotismo na Câmara Federal, matéria que,
segundo o Presidente Aldo Rebelo, será colocada em votação em março,
imediatamente esta Assembléia Legislativa fará o mesmo, por decisão
unânime de todos os partidos. Portanto quero parabenizar os partidos
políticos desta Casa e a Mesa por terem tomado essa decisão e, ao
mesmo tempo, solicitar ao Congresso Nacional que aprove o fim do
nepotismo, porque a sua prática passou a prevalecer como forma de
aumentar a renda familiar, em vez de servir ao povo, papel do serviço
público. Como isso acabou virando regra, não há outra saída a não ser
cortar o mal pela raiz, proibindo-se a contratação de parentes em todas
as instâncias: Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo.

Sobre o assunto, o jornal "Estado de Minas" publicou, em 21 de
fevereiro, uma matéria grande com o seguinte título: "Parentes Fazem a
Festa". Nessa matéria, apontam-se os Deputados que contratam
parentes. Quero parabenizar o jornal por fazer o difícil trabalho de
relacionar os parentes contratados de Deputados, como isso acontece, e
por expor tudo de maneira clara.

E claro que os Deputados que optaram pelo emprego de parentes o
fizeram dentro da legalidade, mas todos concordam que, aprovada a lei
no Congresso, imediatamente se terá o fim da prática do nepotismo. Em
primeiro lugar, gostaria de parabenizar os Deputados por terem tomado
essa decisão. Devemos fazer um esforço junto ao Congresso para que a
aprovem. Também quero parabenizar o jornal "Estado de Minas" pela
matéria. Espero que esse jornal e toda a imprensa tenham o mesmo
rigor, Deputado Adelmo, com o Executivo.

Fiz questão de fazer o levantamento dos parentes do Governador Aécio
Neves que estão no Executivo. Creio que a imprensa divulgará a lista dos
parentes do Governador, de preferência, com suas fotos. Logo em
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seguida, concederei aparte ao Deputado Adelmo. Apresentei o seguinte
requerimento: "O Deputado que este subscreve, regimentalmente
apoiado, requer seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, Sr.
Aécio Neves, solicitando confirmar o parentesco e o grau com os abaixo-
relacionados, ocupantes de cargo ou função no Executivo Estadual, bem
como os salários recebidos. Oswaldo Borges da Costa Filho, genro do
padrasto, Presidente da Codemig; Fernando Quinto Rocha Tolentino,
primo, assessor do Diretor-Geral do DER; Guilherme Horta, primo,
gabinete do Governador, cargo de Assessor Especial do Governador;
Tânia Guimarães Campos, prima, gabinete do Governador, cargo de
Secretária de Agenda do Governador; Frederico Pacheco de Medeiros,
primo, Secretaria de Estado de Governo, cargo de Secretário Adjunto;
Andréa Neves da Cunha, irmã, Diretora-Presidente do Servas; Ana
Guimarães Campos, prima, Servas; Júnia Guimarães Campos, prima,
Servas; Tancredo Augusto Tolentino Neves, tio, Diretor de área de apoio
do BDMG.". Consegui saber que esses são parentes do Governador,
exercendo cargos de confiança. Não há nenhum efetivo. Espero que a
imprensa, como divulgou os parentes dos Deputados, divulgue os nomes
dos parentes do Governador Aécio Neves.

Aliás, é importante dizer que o Governador afirmou, hoje, que a sua
mesa está cheia de papéis para despachar, que está cheio de reuniões. E
critica o Lula por viajar muito. O Lula tem viajado a trabalho. Diz que está
inaugurando obras, mas as fez, está trabalhando. E claro que a mesa do
Governador está cheia de papéis. Ele estava no "show" dos Rolling
Stones; em noitada carioca; em périplo pelas cantinas paulistas com o
Fernando Henrique, tomando vinho e deixando o Alckmin de lado, para
tramar contra ele. A imprensa foi lá e fotografou. Olhem o périplo dele!
Também foi ao "show" do U2, em que causou furor. Saiu do "show", fez a
peregrinação e viu o 1-12. Depois fez campanha em Juiz de Fora, nada
inaugurando, porque não há nada para inaugurar. Finalmente, muito
cansado, após tantas viagens, recuperará as energias no Carnaval da
Bahia. E o nosso Governador? E vem falar que o Lula está viajando
demais, que entrará na Justiça contra o Lula. E impressionante! Fico
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bobo de ver. A imprensa não tem condições de não publicar isso, todo
esse périplo das viagens do Governador e dos seus parentes. A sua
mesa está cheia de papéis, porque os seus parentes não estão
trabalhando! Não poderia deixar de lembrar isso. O Governador passou
dos limites! E tão acobertado pela imprensa que acha que pode fazer
tudo! Mas não acredito que não será divulgada nenhuma linha sobre isso.
Passarei a lista à imprensa, com os nomes de Oswaldo Borges da Costa
Filho, genro do padrasto; Fernando Quinto Rocha Tolentino, primo;
Guilherme Horta, primo; Tânia Guimarães Campos, Ana Guimarães
Campos e Júnia Guimarães Campos, três primas da mesma família;
Frederico Pacheco de Medeiros, primo; Andréa Neves da Cunha, irmã;
Tancredo Augusto Tolentino Neves, tio.

Espero que tenha um retratinho deles, no jornal "Estado de Minas", já
que os Deputados ganharam uma relação com seus retratos.

Por opção, não coloco parentes no meu gabinete, exatamente porque
essa é uma prática exercida quase como uma regra - não são todos -
para o aumento da renda familiar. Respeito quem fez essa opção, mas
entendo que deve haver uma lei que acabe com isso, para que não reste
dúvida sobre o assunto. Espero que o Congresso Nacional aprove-a, e a
Assembléia Legislativa a acatará. Todavia, também espero que o
Governador - não amanhã, visto que não estará aqui -, depois que voltar
do Carnaval da Bahia, depois de recuperar as energias gastas com tantas
viagens, com tanto lazer, cuide um pouco do Estado de Minas Gerais,
demita seus parentes e contrate pessoas que de fato trabalhem para o
povo mineiro.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, agradeço-lhe o aparte. Hoje, discutimos a questão do nepotismo.
Chamo a atenção de todos os Deputados, especialmente dos
companheiros e companheiras do PT e do Líder André Quintão. No meu
entendimento, o Supremo Tribunal Federal - STF -, que decidiu sobre a
recomendação do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu uma
jurisprudência que não deve valer somente para o Judiciário, mas
também para todos os Poderes da República. Por isso mesmo, não
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podemos mais - nem precisamos - esperar a votação de uma lei no
Congresso Nacional.

Proponho estudarmos, do ponto de vista jurídico, essa questão,
fazermos uma recomendação, consultarmos o STF, para sabermos se
essa decisão tem valor ou não para o conjunto dos Poderes da
República. Se assim for, teremos de recomendar que todos os parentes
contratados na lógica do nepotismo sejam exonerados imediatamente.
Essa é a consideração que tinha a fazer. Já estamos tomando
providências. Estudaremos a decisão do STF, Deputado Fábio Avelar,
para que, aqui e em qualquer lugar, prevaleça o que o Conselho Nacional
de Justiça e o STF fizeram em favor deste país. Agiram em favor da
transparência e da impessoalidade, elementos fundamentais à
administração pública.

Parabenizo o Deputado Rogério Correia pela exposição dos dados. No
meu entendimento, em todos os lugares da nossa República, inclusive
nas Prefeituras e nas Câmaras Municipais, enfim, onde existir a prática
de nepotismo, ela deve imediatamente ser banida. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Concordo com V. Exa. Devemos fazer essa consulta. Se o STF
assim entender, certamente o conjunto de Deputados também
concordará, como o fez em relação ao fato de a decisão ser posta em
prática imediatamente.

Antes de passar a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, lerei algumas
observações constantes nos jornais, especialmente nos do Rio de
Janeiro, já que o Governador fica mais lá do que aqui - e os de cá não
querem falar o que o Governador faz lá. No jornal "O Globo", podemos
ler: 'Haja energia. Depois dos Rolling Stones, no Rio, e do U2, em São
Paulo, Aécio Neves, ufa!, vai descansar no carnaval da Bahia".

No "JB", lemos: "1J2 de camarote. No camarote do Accioly no "show" do
U2, em Sampa, Mário Garnero, Cynthia Howlett, Cicarelli, Luana Piovani,
Luciano Huck e Angélica e toda a turma de Minas: Zé Raimundo, das
Laranjas, Henrique Pinto, Aécio Neves, comportadíssimo, todos no
gargarejo. A área vip tinha estações para lá de sensuais, com drinks
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exóticos".

Ainda, no "Jornal do Brasil': "Protegidos. Os VIPs que quiseram assistir
ao "show" do U2, na pista, contaram com um cercadinho especial,
chamado "hot area". Fibaram perto do povo - 'pero no mucho' - o
Governador Aécio Neves, Max Vianna, Alvaro Garnero, Caroline
Bittencourt, Luana Piovani e Ricardo Mansur.".

Outra: "Gente boa. As letras falavam contra a violência, mas os
atiradores de elite estavam atentos anteontem no meio da platéia de VIP5
do Estádio Morumbi.".

No "O Globo": "O Governador Aécio Neves chegou na hora da confusão
da Daniela entrando numa providencial abertura nas grades feita pela
segurança do camarote. Aécio, sempre ao lado de belas mulheres, em
especial da amiga Cynthia Howlett, reclamou muito dos fotógrafos e
passou a noite se esquivando de perguntas, sempre com a mesma
desculpa: 'Agora, não posso, eu me perdi de minha família'."

Ainda, culinária italiana, no Estado de São Paulo. Ele anda também
muito por São Paulo: "Dividiram uma mesa no Gero, em São Paulo,
domingo à noite, Màika e o Senador petista Deicídio Amaral, o
Governador Aécio Neves, tucano mineiro, com urna bela acompanhante.
Quem assistia de longe era o jornalista Roberto D'Avila.".

Cultura, do Helvécio Carlos: "Em situação menos desconfortável
estavam os convidados de Alexandre Accioly, um dos produtores dos
"shows" do U2 em São Paulo. Foi lá que o Governador curtiu a noite. Mas
Aécio não estava só. Passou boa parte da apresentação de pé, rente ao
gradil de segurança de um dos setores das cadeiras inferiores, ao lado de
quatro mulheres.

O Governador se divertiu fazendo foto com as amigas e mostrou-se
desajeitado com máquina digital. Quando os primeiros acordes
começaram, uma das amigas sentou-se, emocionada, na grade. O
Governador, cavalheiro, pôs a mãos nas costas da moça para protegê-la.
Meio tímido, ensaiou alguns passos, um tanto desengonçado". E o nosso
Governador aproveitando as noitadas do , Rio e de São Paulo, mas
reclamando que o Lula está trabalhando. E o Governador Aécio Neves,
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do Estado de Minas Gerais.
Imaginem, se tosse o Governador Itamar Franco, o que iriam falar dele.

Ate' impeachmen' teriam pedido aqui. Imaginem se tosse o Lula com
essa "viajação" de lazer! O que será que o udenista Arthur Virgílio,
lacerdista, iria fazer no Congresso Nacional. Esses são os sintomas e
como agem, infelizmente, setores da imprensa. Espero que a imprensa
divulgue a lista dos parentes do Governador Aécio Neves no governo.
Vou passar os nomes para a imprensa. Creio que evidentemente a
imprensa, que está atenta aos parentes dos Deputados, deve também
estar atenta aos parentes dos Juízes, mas também aos dos parentes do
Governador Aécio Neves.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - O comportamento do
Deputado Rogério Correia surpreende-me, porque vem confrontar com a
trajetória construtiva e propositiva que ele sempre apresentou aqui, na
Assembléia Legislativa.

Em relação ao nepotismo, a discussão já está sendo travada em nível
nacional. Hoje, dentro do preceito legal, cada Deputado tem a
oportunidade de nomear, ou não, parente para auxiliá-lo. Trata-se de
questão de foro íntimo, subjetiva. Se, porventura, o Congresso Nacional
determinar a proibição, logicamente a Assembléia Legislativa a acatará,
como também o Estado de Minas Gerais.

Fico surpreso quando o Deputado Rogério Correia - o que considero
uma infelicidade muito grande - procura, de forma indevida e inadequada
para um parlamentar, pelo qual temos um apreço muito elevado, adentrar
a vida íntima das pessoas, sobretudo na vida íntima do Governador Aécio
Neves, que é jovem, tem disposição e tem feito um trabalho admirável à
frente do Estado de Minas Gerais.

O Governador, da mesma forma que o Presidente Lula, do ilustre
Deputado e de qualquer um de nós, pode ter a oportunidade e o desejo
de se divertir, viajar e freqüentar locais públicos, onde sempre é muito
bem acolhido.

O que me deixa mais espantado é que o Deputado Rogério Correia
poderia utilizar seu brilhantismo, sua força, sua garra e sua sabedoria

rs - A



441

para impedir atitudes ilícitas, que se traduzem no maior tráfico de
influências já ocorrido no País. O filho do Presidente, carinhosamente
conhecido como "Lulinha", não ocupa nenhum dos cargos entre
R$2.000,00 a R$3.000,00, citados por V. Exa., mas teve uma trajetória
vitoriosa, de poucos meses, de fazer inveja a Antônio Ermírio de Moraes.
Saiu da condição de universitário e, em dois meses, se tornou sócio de
uma firma, com um capital de R$5.000.000,00. A imprensa noticiou isso
na semana passada. Se isso não bastasse, o "Lulinha" agora está sendo
presenteado com uma mesada de R$400.000, 00 apenas. Portanto
espero contar com a valiosa contribuição de V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Respeito a opinião do nobre Deputado,
mas abordei esse assunto, porque foi o Governador quem iniciou o
debate. No jornal "Estado de Minas" de hoje, o Governador ironizou as
viagens de Lula e sua ausência de Brasília. Segundo ele, o País deve
estar muito bem, administrativamente, e o Presidente, muito bem
assessorado. Ele afirma que o Brasil deve estar muito bem e que as
coisas estão muito bem-organizadas. Alega que Lula possui uma equipe
bastante qualificada para realizar o trabalho, já que viaja tanto. Afirma
ainda que entrará na Justiça contra Lula. Ora, não poderia deixar de fazer
uma análise das viagens feitas pelo Governador.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - .Com a palavra, o Deputado Jésus Lima.
• Deputado Jésus Lima - Sr. Presidente, abordarei um programa

extremamente importante para o nosso País e para o nosso Estado.
Precisamos fazer com que Minas Gerais também assuma a bandeira de
geração de riqueza, de distribuição de renda e de desenvolvimento do
nosso Estado, que é a questão do biodiesel. Apresentei um projeto
levando em conta a progressão, de forma que os maiores produtores
pagassem mais impostos, mais ICMS, e os menores pagassem menos,
havendo isenção de 100% para quem tem o selo social.

Todavia houve parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, e um projeto referente ao biodiesel, do Deputado Durval Angelo,
também foi rejeitado. 0 Deputado Paulo Piau também tem-se empenhado
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nessa questão. Precisamos tomar uma posição para aprovarmos o
incentivo à produção do biodiesel, pois isso é bom para Minas Gerais e
para o Governador. Portanto, essa discussão é importante.

Nesse aspecto, o governo federal vem dando incentivos de isenção de
IPI e Cofins para quem é do Pronaf e da agricultura familiar. O governo
estadual também poderia fazer alguma coisa, inclusive para melhorar a
imagem do nosso Governador, ligada um pouco mais às classes
conservadoras e elitizadas. Seria importante que ele pensasse numa
imagem mais social, de priorização da população mais pobre, tal como
fez o governo Lula ao conceder isenção de IPI e Cofins. Além disso, o
Presidente anunciou, no dia 22 de dezembro, a instalação de uma usina
de biodiesel da Petrobras em nosso Estado. São investimentos da ordem
de R$80.000.000,00, que gerarão de 15 mil a 20 mil novos empregos.
Apenas três empreendimentos desse porte foram anunciados pelo
governo federal: um em Quixadá, outro em Candeias e outro em Montes
Claros. E Minas Gerais está entre os três Estados agraciados com esse
investimento. Graças ao incentivo e à sensibilidade do Presidente Lula
em relação à população mais pobre do semi-árido mineiro, foi possível
instalar essa usina de biodiesel em Montes Claros. Estive com ele, no dia
24/3/2005, em Cássia, no Sul de Minas, por ocasião da inauguração da
primeira usina de biodiesel da Petrobras junto à ALE. Naquela
oportunidade, disse-lhe: "Lula, é importante levar uma usina de biodiesel
para Montes Claros, no Norte de Minas, porque é uma região pobre". Vi
que ele gostou da idéia. Imediatamente, procurei o pessoal da Petrobras
no Rio de Janeiro, conversei com o Paulo Kasuo e o Miragaia, falei desse
encontro que tive com o Presidente Lula, e acertamos que o
empreendimento seria realmente no Norte de Minas. Depois, marcamos
um encontro: eu, como parlamentar, minha chefe de gabinete, o Prefeito
Athos Avelino, de Montes Claros, e o pessoal da Petrobras. Tomamos um
café da manhã aqui em Belo Horizonte. Ficamos oito meses trabalhando
em silêncio, porque havia outros parlamentares querendo levar o projeto
para outras regiões. A diretoria da Petrobras reuniu-se no dia 24 de
novembro, e, no dia 22 de novembro, o Presidente fez o anúncio oficial.
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Todos ouviram a noticia.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo o Deputado Jésus

Lima por seu empenho. Sou testemunha do seu trabalho. Cruzei com ele
várias vezes no Norte de Minas, especificamente na cidade de Montes
Claros. O desenvolvimento dessa região será fundamental, com o apoio
firme do governo Lula ao biodiesel.

O Deputado Jésus Lima - Gostaria realmente de discutir essa questão
do incentivo ao pessoal do Pronaf e da agricultura familiar. Somente com
o governo federal priorizando os mais pobres é que as coisas melhoram.
Fica difícil levantarem-se sozinhos. Precisamos do apoio dos governos
estaduais e municipais para diminuir a distância entre ricos e pobres.
Quando isso acontece, todos ganham, inclusive os ricos. Faço esse apelo
aqui, mas, em outra oportunidade, voltarei a abordar esse assunto. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, peço o encerramento da
reunião porque verificamos de plano, a inexistência de quórum para
continuação dos trabalhos.

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 ordinária de quinta-feira, dia 2 de março, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta
edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
COOPERATIVISMO NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a

LEGISLATURA, EM 29/11/2005
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Paulo Piau, Doutor Viana, José Henrique
e Laudelino Augusto, membros da supracitada Comissão. Estão
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presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Marlos Fernandes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Marlos Fernandes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir a situação das cooperativas que atuam no ramo de saúde no
Estado e interrompe a 1a Parte da reunião para ouvir os Srs. Evaldo
Agripino de Matos Júnior, Assessor da Secretaria de Estado da Saúde;
Carlos Eduardo Macedo Cerqueira, Diretor de Cooperativismo da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e dos Esportes; Ronaldo
Scucato, Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - Ocemg -; Luiz Otávio Andrade, Presidente da
Federação Nacional das Cooperativas Médicas - Fencom -; João Batista
Caetano, Presidente da Federação das Unimeds de Minas Gerais;
Rodrigo Esteves Bragança, Gerente da Unimed; Ricardo Campos Nunes,
Assessor Jurídico da Unimed; Garibalde Mortoza Júnior, Diretor
Administrativo Financeiro da Unimed-BH; Helton Freitas, Assessor de
Planejamento e Médico Cooperado da Unimed-BH; Luiz Alberto Andrade,
Presidente da Unimed-Guaxupé; José Roberto Cançado Bruno,
Presidente da Uniodonto-BH; Heli de Oliveira Penido, Presidente da
Vivamed; Janete Simone Lima lsaac, Gerente Comercial da Vivamed;
Helton de Faria Tavares, Diretor Presidente da única Odontologia; e
Wagner Dias da Silva, Assessor da Frente Parlamentar do
Cooperativismo da Assembléia Legislativa, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Paulo Piau, tece as
considerações iniciais sobre o assunto em pauta e concede a palavra ao
Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg, para suas considerações.
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
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2005.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria Resende.

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 21/12/2005
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Biel Rocha e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado, Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento
da seguinte proposição, para as qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei n° 178/2003, no 20 turno (Deputado Biel Rocha). Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno,
do Projeto de Lei n° 178/2003 (relator: Deputado Biel Rocha), na forma do
vencido no 1° turno. 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, 23 de fevereiro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Paulo Piau - Biel Rocha.

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

DA 15 LEGISLATURA, EM 21/12/2005
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Corrêa e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
2.885 e 2.891/2005 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.877, 2.880, 2.883
e 2.897/2005 (Deputado Gilberto Abramo); 2.879 e 2.892/2005 (Deputado
George Hilton); 2.886, 2.887 e 2.899/2005 (Deputado Sebastião Costa);
2.882 e 2.895/2005 (Deputado Ermano Batista); 2.876, 2.884, 2.889 e
2.890/2005 (Deputado Gustavo Corrêa); e 2.881 e 2.900/2005; e Projeto
de Resolução n° 2.888/2005 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se
à V 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 antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade , no P turno, do Projeto de Lei n°
2.780/2005 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela constitucional idade, pela legalidade e
pela juridicidade, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.840/2005 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). E aprovado o requerimento em que se
solicita seja convertido em diligência à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n° 2.866/2005 (relator: Deputado
Ermano Batista). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada
um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucional idade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 2.020, este
com a Emenda n° 1, e 2.832/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo,
em virtude de redistribuição); 2.234, 2.828 e 2.841/2005 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 2.834, 2.839, 2.846 e 2.853/2005, este com
a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 2.843/2005 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Após discussão
e votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, pela
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ilegalidade e pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 2.863/2005
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Passa-
se à 3S Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n

o
s 2.833, 2.838,

2.871 e 2.873/2005 e ao DER-MG o Projeto de Lei n° 2.861/2005.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista - Adelmo Carneiro

Leão - George Hilton.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.813/2005

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°
2.813/2005 tem a finalidade de autorizar o Governo do Estado a criar a
Comenda Gerardus Sanders.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo n° 1, cabe a este órgão colegiado apreciar a matéria, nos
lindes estabelecidos no art. 102, IX, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar o Governo do

Estado a instituir a Comenda Gerardus Sanders, destinada a homenagear
pessoas físicas e jurídicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento
da agricultura, da pecuária, do abastecimento, do saneamento e do meio
ambiente do cerrado mineiro, além de perpetuar a memória de Gerardus
Marinus Cornelis Sanders, empreendedor e grande incentivador do
desenvolvimento da pecuária e da agricultura na região de Paracatu.
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Gerardus Sanders é natural de Jaguariúma e adotou Paracatu como

sua segunda terra, quando para lá se mudou aos 27 anos de idade.
Importante é ressaltar que sua vida foi marcada por muito trabalho e pela
certeza de que o cerrado mineiro poderia ser próspero para a agricultura,
e não somente para a pecuária.

A região desenvolveu tanto, que atualmente se tornou um dos mais
expressivos pólos agrícolas, responsável por um terço de toda a
produção de sementes de milho híbrido do País. Em Paracatu estão
instaladas as oito maiores empresas do setor, que produzem um total de
3 milhões de sacas anualmente, além de frutas, em razão do que
recolhem R$ 300.000.000,00 em tributos aos cofres do Estado em cada
exercício financeiro.

Cumpre-nos apontar a conveniência de se possibilitar a concessão da
honraria a Gerardus Sanders, cujos ideais e trabalho concreto
modificaram completamente o cenário econômico de uma região que hoje
expande as fronteiras agrícolas de Minas Gerais.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo corrigir erros
materiais e adequar a proposição à técnica legislativa.

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

2.813/2005, em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Doutor Viana.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°676/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise

dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na
Região Sul de Minas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/5/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
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Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A requerimento do relator designado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição foi baixada em diligência às Secretarias de Estado
de Fazenda e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que se
manifestassem sobre a viabilidade do projeto. Até o momento, consta nos
autos apenas a resposta da Secretaria de Estado de Fazenda.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de emitir seu parecer em
virtude de perda de prazo. Conforme requerimento do autor do projeto,
publicado em 29/8/2003, vem agora a matéria a esta Comissão, para
análise dos aspectos relativos ao seu mérito, na forma do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria pólo de desenvolvimento da fruticultura

na região Sul de Minas e estabelece os Municípios que o integrarão, as
atribuições do Executivo para a sua constituição, bem como os incentivos
fiscais a serem concedidos aos fruticultores e às agroindústrias instalados
nesses Municípios.

Os incentivos a serem concedidos às agroindústrias e aos fruticultores
consistem na elaboração de projetos, na prestação de serviços e na
execução de obras de infra-estrutura pelos diversos órgãos da
administração pública estadual, além da abertura de linhas de crédito
com condições especiais de financiamento. Como benefícios fiscais,
prevêem-se as seguintes medidas: redução da carga tributária do ICMS
para até 12% nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos; concessão de dois anos de carência para o
recolhimento do ICMS, para as empresas integrantes o pólo, contados do
início das atividades; concessão de incentivos fiscais relativos a tributos
de competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

A fruticultura é um tema que vem ganhando destaque em várias regiões
do País - incluindo Minas Gerais -, pois é uma atividade com
características que a tornam bastante atrativa, como: boa rentabilidade
por área plantada; grande potencial de expansão para atender à
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demanda crescente dos mercados consumidores interno e externo;
compatibilidade tanto com pequenas propriedades em regime familiar,
quanto com projetos empresariais de grande escala; possibilidade de
diversificação de produção e melhoria de renda do produtor rural.

Além desses aspectos, a fruticultura é um setor que favorece muito a
geração de empregos rurais, pois, normalmente é pouco mecanizada e
demanda maior volume de mão-de-obra em relação a diversas outras
atividades agropecuárias. Finalmente, é também indutora da implantação
de pequenas a grandes indústrias de doces, polpas e sucos, que geram
mais empregos e receitas para regiões essencialmente agrícolas.

Pelo exposto, a implantação de políticas direcionadas para o
desenvolvimento da fruticultura - objetivo do projeto em tela - embute
vários outros benefícios econômicos e sociais para o Estado. Portanto,
entendemos que a iniciativa do Deputado Leonardo Moreira é relevante e
merecedora de nossa atenção e apoio.

Há outros três projetos de lei em trâmite nesta Casa - os Projetos de Lei
nos 677, 990 e 1.212/2003 -, que também dispõem sobre pólos de
fruticultura nas regiões da Zona da Mata, Norte e do Triângulo. Por isso,
esta Comissão, com o intuito de aprofundar a discussão da matéria,
realizou audiência pública com a participação de órgãos do Executivo, de
entidades representativas do setor agroindustrial e de associações de
fruticultores. Na oportunidade, ficou claro que os quatro pólos que se
pretende implantar já existem e que a Lei n° 12.998, de 1998, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências, já
estabelece diretrizes e orientações adequadas para a ação do Executivo,
com vistas ao desenvolvimento do setor.

Como desdobramento da referida audiência pública, esta Casa instalou,
em maio de 2004, a Comissão Especial da Fruticultura, cujos trabalhos se
encerraram em outubro do mesmo ano com a apresentação do relatório
final. Os trabalhos dessa Comissão, que contaram com a participação de
todos os setores da cadeia de produção de frutas, resultaram em um
amplo diagnóstico do setor e na apresentação de propostas para o
desenvolvimento e a expansão da fruticultura mineira.
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De acordo com o relatório final, a fruticultura está amplamente dispersa

em todo o território mineiro, com destaque para as regiões do Triângulo,
Norte e Sul. Mais recentemente, essa atividade vem ganhando maior
impulso na Zona da Matã. Entre outros, o relatório apresenta os seguintes
dados: Minas Gerais importa cerca de 70% das frutas que consome; do
total da produção, 87% concentram-se em apenas três frutas - laranja,
abacaxi e banana; a produção mineira de frutas encontra-se estagnada
no patamar de 2.000.000t/ano ao longo dos últimos nove anos, enquanto
o Brasil, nesse mesmo período, evoluiu de 35.000.000tIano para
39.000.000t/ano; o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
não oferece nenhuma linha própria de crédito :para financiar a produção
de frutas, e o produtor encontra grandes dificuldades de acessar as linhas
oferecidas pelo BNDES; há necessidade de se estabelecerem
mecanismos de estímulo ao setor, como sistema de informações sobre a
cadeia de produção, pesquisas direcionadas às necessidades regionais,
fundo de aval, seguro agrícola e linhas diferenciadas de crédito para
formação de pomares, para beneficiamento e processamento industrial
de frutas, etc.

Em sua análise sobre o projeto em tela e os outros três projetos de lei
mencionados acima, que também dispõem sobre a fruticultura, o
Relatório Final da Comissão Especial da Fruticultura conclui:
"Finalizando, em relação aos quatro projetos de lei em trâmite nesta Casa
que criam pólos de fruticultura nas regiões Sul, Zona da Mata, Norte e
Triângulo Mineiro, entendemos que esses pólos já existem e que a Lei n°
12.998, de 1998, abarca a maioria das medidas propostas nos projetos.
Entendemos também que, embora tenham algumas características
próprias, esses pólos são afetados pelos mesmos óbices estruturais ao
seu desenvolvimento e necessitam de políticas comuns de apoio para
sua consolidação e expansão.Portanto, estamos apresentando um
substitutivo ao Projeto de Lei n° 676/2003 - precedente em relação aos
demais projetos -, de forma que todas as regiões do Estado sejam
atendidas com as diretrizes e ações necessárias para o desenvolvimento
de pólos de fruticultura".
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O substitutivo propõe a alteração da citada Lei n° 12.998, de 1988, por

meio da inclusão de medidas a serem implementadas pelo Executivo,
entre as quais destacamos: definição das variedades de frutas cujo
plantio será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor; criação de linhas especiais de crédito para formação de
pomares e para implantação de unidades de beneficiamento, de
embalagem e de processamento de frutas; criação de fundo de aval e de
seguro rural para culturas definidas como prioritárias; definição de regiões
nas quais será estimulada a instalação de indústrias processadoras de
frutas; concessão de incentivos fiscais e tributários diferenciados para
indústrias processadoras de frutas que vierem a se instalar ou a expandir
suas atividades em regiões definidas como prioritárias.

Essas medidas, sem dúvida, são extremamente importantes para o
fortalecimento da fruticultura mineira. Além de dar solução a vários
problemas que têm travado o seu desenvolvimento, são aplicáveis a
todas as regiões e pólos produtores de frutas do Estado. Entendemos,
ainda, que há perda de objeto do projeto de lei em exame, pois, como já
citado anteriormente, o pólo de fruticultura da região Sul de Minas já
existe e, como os demais pólos congêneres, apenas precisa de políticas
públicas adequadas para a sua consolidação e expansão.

Portanto, como forma de valorizar o esforço da Comissão Especial da
Fruticultura em sistematizar o conhecimento disponível sobre o assunto e
reconhecer a sua valiosa contribuição, sugerimos que o projeto em tela
seja aprovado na forma do Substitutivo n° 1, que constava no relatório
dessa Comissão e que apresentamos ao final deste parecer.

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

676/2003, no l 0 turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 1
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 12.998, de 30 de julho de 1998, fica
acrescido do seguinte inciso V:

"Art.2°-( ...)
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.".
Art. 20 - A Lei n° 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 30-A:
"Art. 3°-A - O Poder Executivo estimulará a criação, o desenvolvimento

e a expansão de pólos de produção e de industrialização de frutas no
Estado, observadas as seguintes diretrizes:

- reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como um agente
capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em todas as
regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no "caput" deste
artigo, o Poder Executivo promoverá as seguintes ações:

- elaboração de planilhas oficiais de custo de produção das diferentes
espécies de frutas para subsidiar a concessão de crédito aos produtores;

II - definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio será
estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - definição de regiões em que será estimulada a instalação de
indústrias processadoras de frutas;

IV - criação, pelas instituições bancárias oficiais, de linhas especiais de
crédito para:

a) implantação e custeio de pomares definidos como prioritários para o
desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de
frutas, por parte de associações ou cooperativas de produtores;

c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por
parte de associações e cooperativas de produtores;
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d) adequação e ampliáção de indústrias caseiras processadoras de
frutas;

V - criação de seguro rural de investimento, de custeio e de renda para
culturas definidas como prioritárias;

VI - criação de fundo de aval para o financiamento de culturas definidas
como prioritárias;

VII - concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários
diferenciados para as indústrias processadoras de frutas que vierem a se
instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias..

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Marlos Fernandes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.637/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em exame, de autoria do Deputado George Hilton, dispõe
sobre o acesso dos podadores de deficiência visual aos livros didáticos
nas bibliotecas públicas.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto, com a
Emenda n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em exame estabelece que as bibliotecas integrantes do

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas deverão oferecer aos
deficientes visuais acesso aos livros didáticos adotados no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, por meio da inclusão, nos seus acervos,
de exemplares em braile ou em outros meios físicos e virtuais
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alternativos.
Segundo dados do último censo populacional realizado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, declararam-se como
portadoras de algum tipo de deficiência 24,5 milhões de pessoas, o
equivalente a 14,5% da população brasileira. Do total de deficientes,
48,1% são portadores de deficiência visual. O alto índice de deficientes
visuais pode ser explicado pela combinação de dois fatores: o
envelhecimento populacional crescente e a própria ampliação do conceito
de deficiência visual na nova metodologia de pesquisa adotada pelo
IBGE, que não se restringe apenas à cegueira, mas inclui também a
dificuldade grave e permanente de enxergar.

A impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita
é uma das mais sérias restrições impostas às pessoas com limitação
visual. Tais restrições, se não são eliminadas ou reduzidas, dificultam o
acesso do deficiente visual à informação, o que pode prejudicar e mesmo
inviabilizar a sua formação educacional, cultural e profissional. Diante
dessa realidade e dos números apresentados anteriormente, constata-se
a necessidade premente de se instituírem políticas públicas que visem a
garantir o acesso desse expressivo segmento da população à educação e
à cultura, direitos assegurados pela Constituição a todos os cidadãos.

Pode-se verificar, também, segundo os dados estatísticos disponíveis,
que o acesso da população com deficiência, na faixa etária dê 7 a 14
anos, à educação formal tem sido ampliado nos últimos anos,
abrangendo hoje quase 90% desse segmento. Recentemente, avanços
significativos têm sido registrados no tocante ao acesso da pessoa
deficiente aos níveis mais elevados do ensino.

No entanto, fora do âmbito da escola, o portador de deficiência visual
encontra grandes dificuldades de fruir a informação e a cultura. Com
relação especificamente às bibliotecas, existem atualmente no Brasil
1.200 bibliotecas públicas. Desse total, apenas 96 oferecem serviços
específicos para os deficientes visuais, de acordo com o relatório do
último Seminário Nacional de Bibliotecas Braile, realizado em dezembro
de 2005.
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Não há dúvidas de que os serviços oferecidos pelas bibliotecas podem

propiciar meios eficazes de integração do deficiente visual à vida ativa. O
contato com os livros em braile e em áudio e com os diversos recursos na
área de informática hoje disponíveis para o deficiente visual são formas
de propiciar a esse público autonomia e independência. O surgimento dos
softwares de voz ou leitores de tela possibilitou o acesso dos cegos ao
ambiente informatizado e constitui hoje uma importante ferramenta para
inclusão cultural e social à disposição dos deficientes visuais.

Consideramos, por todos esses aspectos, que a proposição em análise
merece ser acolhida e aprimorada por esta Comissão de mérito, o que
fazemos por meio da apresentação do Substitutivo n° 1.

Em primeiro lugar, julgamos conveniente ampliar o escopo da
proposição. Os serviços oferecidos pelas bibliotecas não devem centrar-
se somente nos livros didáticos. Em decorrência das dificuldades de
acesso dos deficientes visuais a livros e fontes diversas de cunho
informativo ou mesmo de realizar pesquisas escolares é que se faz tão
importante a oferta, pelas bibliotecas, de serviços e recursos para atender
às necessidades de informação, de educação e de lazer deste segmento
da população. O contato com variados gêneros - obras literárias,
publicações científicas, periódicos, etc. -, além de importante para a
formação cultural do indivíduo, estimula o prazer da leitura e o interesse
por temas diversos.

Outro aspecto que consideramos na reelaboração do projeto na forma
do substitutivo é que o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é
composto por bibliotecas mantidas pelos Municípios. Com  o intuito de dar
suporte ao seu funcionamento e aprimorar os serviços por ela oferecidos,
o Estado mantém programas de capacitação de recursos humanos, de
distribuição de livros e outros. Entendemos, assim, que não deve a lei
estadual criar obrigações diretas para as bibliotecas municipais, sob pena
de ferir a autonomia conferida constitucionalmente aos Municípios para
definir e manter os serviços próprios da administração municipal, dentro
das normas gerais estabelecidas pela União. Assim, propomos que o
destinatário da lei seja o próprio Estado, no âmbito da competência dos

rÀ



457

órgãos coordenadores do Sistema Estadual de Bibliotecas.
Devemos ressaltar aqui que assegurar à pessoa portadora de

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, incluindo os direitos
à educação e à cultura, é obrigação legal dos órgãos e entidades do
poder público de todas as esferas de governo, estabelecidas pela Lei
Federal n° 7.853, de 1989, e pelo Decreto n° 3.298, de 1999, que
regulamente a citada lei. O mencionado decreto estabelece ainda que a
pessoa portadora de deficiência deve ser incluída em todas as iniciativas
governamentais relativas aos diversos setores sociais (inciso III do art.
6°).

Vale também asseverar que as medidas propostas não geram
necessariamente novas despesas para o Estado, que já conta com
programas sob responsabilidade das Secretarias de Educação, de
Desenvolvimento Social e Esportes e de Cultura - como o mencionado
programa de apoio às bibliotecas - afetos direta ou indiretamente ao
objeto da proposição. Há ainda o Programa Nacional de Distribuição de
Livros Didáticos, que está universalizando a distribuição de livros
didáticos e paradidáticos em braile para a rede pública. A Secretaria de
Educação tem acesso aos livros digitalizados disponibilizados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - e pode compartilhá-
los com outros órgãos e entidades para uso exclusivo de deficientes
visuais. A rede mundial de computadores oferece inúmeras informações,
recursos e tecnologias que possibilitam à pessoa com deficiência visual
acessar seus conteúdos, como livros falados disponibilizados por
organizações não-governamentais, softwares de uso gratuito, como o
Dosvox, e outras ferramentas, que, apenas com a orientação correta e
investimentos de custo reduzido podem se tornar instrumentos
fundamentais para possibilitar aos deficientes visuais o acesso à
informação. A produção em braile, que é mais onerosa, pode ser feita
com o apoio de entidades privadas e conforme os recursos disponíveis.

Acrescentamos, outrossim, outros dispositivos que podem aprimorar o
alcance da futura norma, entre os quais: a constituição de uma rede de
comunicação para troca de experiências e informações entre instituições
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públicas e privadas que desenvolvam atividades relacionadas ao tema
da lei, a formação de um banco de acervos digitalizados e a inclusão de
temas específicos sobre o atendimento ao deficiente especializado nos
programas de capacitação destinados às bibliotecas municipais.

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

2.637/2005, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n o 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o acesso da pessoa com deficiência visual às bibliotecas

integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado apoiará a implementação de atendimento

especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas integrantes
do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no "caput", será
oferecida a orientação técnica e o suporte material necessários à
promoção da acessibilidade e à implantação de recursos voltados às
necessidades de leitura e informação do usuário com deficiência visual.

AI. 20 - Na implementação do atendimento de que trata o art. 1°, os
órgãos estaduais competentes auxiliarão a formação de acervos em
braile e em meio eletrônico, por meio da disponibilização de textos
digitalizados e em áudio, e, sempre que possível, de serviços de
impressão em braile.

Parágrafo único - As bibliotecas serão orientadas quanto ao correto
aproveitamento dos recursos de informática destinados às pessoas cegas
e de visão subnormal.

Art. 30 - Os acervos destinados ao usuário com deficiência visual serão
compostos de forma a atender suas necessidades educacionais,
culturais, de informação e de lazer.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no "caput", os acervos
bibliográficos incluirão:

- obras de cunho didático;
11 - obras literárias para o público infantil e adulto;
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III - periódicos.
Art. 40 - Serão desenvolvidos progressivamente, sob a responsabilidade

dos órgãos estaduais competentes e na forma do regulamento:
- rede de comunicação que integre instituições públicas e privadas que

atuem na promoção do acesso do deficiente visual à cultura e à
informação;

II - banco de acervos digitalizados.
Art. 50 - Nos programas de capacitação destinados aos usuários,

bibliotecários e demais funcionários das bibliotecas integrantes do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais desenvolvidos pelo
Estado, serão incluídos conteúdos específicos para o atendimento à
pessoa com deficiência visual.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2006.
Doutor Viana, Presidente e relator - Paulo Piau - Biel Rocha.

PARECER PARA O 1° TURNO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO
PROJETO DE LEI N° 1.829/2004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n° 1.829/2004
altera o art. 17 da Lei n° 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as
Políticas Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, para receber parecer. O Deputado
Paulo Piau apresentou requerimento solicitando que o projeto fosse
distribuído também à Comissão de Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria com as Emendas n

o
s 1 e

2, que apresentou. Por perda de prazo, e a requerimento do autor, o
projeto passou da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para
a Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação do
projeto com as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.
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No decorrer da discussão no 1° turno, foi apresentado, em Plenário, o

Substitutivo n° 1, de autoria do Deputado Miguel Martini. Esse substitutivo
vem agora a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende alterar a redação do art. 17 da Lei n° 14.309,

de 2002, que estabelece alternativas para a recomposição de reserva
legal em propriedades rurais. Altera a redação do "caput" do artigo,
incluindo nele a limitação de recomposição de reserva legal à área da
bacia hidrográfica em que está localizada a propriedade. No texto em
vigor, cada inciso apresenta ao proprietário uma opção para a
recomposição de reserva legal. Utiliza ou não o critério de bacia
hidrográfica para as opções em que autoriza a recomposição em áreas
não contíguas às da propriedade.

O autor justifica ser necessária a alteração da lei florestal de Minas por
conta da urgência de recompor áreas de cobertura vegetal, em especial
na região de ocorrência de cerrado, e ainda por conta da possibilidade de
prejuízo ambiental em determinada bacia, se a recomposição das
reservas ocorrer em outra.

Em audiência pública, no dia 8/6/2005, esta Comissão debateu com
ambientalistas e representantes do Instituto Estadual de Florestas - IEF -
o projeto em questão. O argumento de que a norma atual permite abusos
por parte dos proprietários rurais foi firmemente rebatido pelo IEF, cujos
representantes afirmaram que a recomposição de reserva legal fora da
bacia hidrográfica só é autorizada quando se esgotam todas as demais
opções.

Na legislação atual, construída a partir de dois anos de intensos
debates com a sociedade mineira, procurou-se criar normas adequadas
aos níveis atuais de degradação ambiental, sem perder-se de vista a
proteção da biodiversidade. Na questão em foco, das opções
apresentadas aos proprietários rurais obrigados a recompor as áreas de
reserva legal das propriedades, apenas uma permite a recomposição sem
a observação do critério bacia hidrográfica. Essa possibilidade, formulada
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no inciso VI do art. 17 da Lei Florestal mineira, é um recurso extremo e
necessário para garantir ressarcimento de danos ambientais ou mesmo
para trazer ganhos para o Estado e se aplica aos casos em que os
estudos técnicos do IEF concluírem não existir área com extensão e
importância ecológica compatíveis para recomposição na mesma bacia
hidrográfica. Prevê-se, nesses casos, a preservação da biodiversidade de
uma área extensa, composta pelas reservas locais de uma, série de
propriedades.

A formação de condomínio de vários proprietários para a recomposição
de suas respectivas reservas legais, numa região de interesse ambiental,
pode ser até mais vantajosa do que o isolamento físico de pequenas
áreas desconectadas, já completamente alteradas e degradadas na
mesma bacia hidrográfica. Além disso, neste caso, freqüentemente
ocorreria uma redução da produção agrícola, o que prejudicaria ainda
mais a sociedade. E então necessária a manutenção da
discricionariedade do IEF nesse ponto, visto que o órgão possui
competência técnica e compromisso com a preservação ambiental de
Minas. Acreditamos, portanto, que a lei atende às demandas ambientais
da sociedade mineira quanto a esse aspecto.

O Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, teve a intenção de
preservar os ganhos já obtidos a partir do debate público do tema e, ao
mesmo tempo e oportunamente, aprimorar o texto do art. 17. Na nova
proposição, incluiu-se o termo "possuidor" no "caput" do art. 17 da Lei
Florestal de Minas. Assim, o substitutivo reconhece uma situação
fundiária bastante comum nas áreas rurais do Estado: a posse, e estende
as obrigações legais relacionadas com a recomposição de reserva legal
também à categoria dos posseiros rurais. Esse termo constava no texto
original do projeto de lei e foi incorporado ao substitutivo.

O substitutivo altera ainda o inciso IV, que, na lei em vigor, prevê a
possibilidade de recomposição de reserva legal em área não contígua à
propriedade, desde que equivalente em importância ecológica e
extensão, limitada à mesma microbacia hidrográfica. O novo texto
substitui a condição de pertencer à mesma microbacia pela exigência de
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que pertença ao mesmo bioma. Essa medida tenta assegurar a
equivalência de importância da biodiversidade entre a área da
propriedade que seria dedicada à reserva legal e a área dada para
compensação; o conceito de bioma, porém, refere-se a unidade biótica de
maior extensão geográfica, compreendendo vários ecossistemas em
diferentes estágios de evolução, o que o torna uma referência
extremamente ampla, flexível e independente de fronteiras políticas
nacionais ou internacionais.

De volta ao termo "microbacia", utilizado no texto em vigor e suprimido
no substitutivo, a proposição acerta em eliminá-la. Esse termo dá margem
a discussão jurídica de difícil resolução, uma vez que, na mesma bacia
hidrográfica, podem ocorrer vários níveis de sub-bacias e não há
referência a qual deles se aplica a norma legal; porém, ao exigir que a
recomposição se dê pelo critério único de mesmo bioma, o substitutivo
flexibiliza demais a opção formulada no inciso IV, pois se trata de área de
compensação de uma única propriedade e sem exigência de instituição
de unidade de conservação. Entendemos que, nesse caso, a área de
recomposição deve estar localizada na mesma bacia hidrográfica da
propriedade. E ainda, para essa e para as demais opções apresentadas,
que sejam respeitados os limites territoriais do Estado.

Desnecessariamente, o Substitutivo n° 1 inclui o inciso V, que tem o
mesmo teor e forma do texto legal em vigor.

Com a finalidade de apaziguar as questões referentes à recomposição
de reserva legal na Lei Florestal do Estado, apresentamos ao final deste
parecer o Substitutivo n° 2.

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

1.829/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das Emendas n os 1 e
2, apresentados pels Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Altera o art. 17 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as Políticas Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" e o inciso IV do art. 17 da Lei n° 14.309, de 19 de

junho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17 - O proprietário ou o possuidor de imóvel rural fica obrigado, se

necessário, a recompor, em sua propriedade ou posse,
preferencialmente, ou em outra situada no território do Estado, a área de
reserva legal, podendo optar por um dos seguintes procedimentos:

(...)
IV - compensação da área de reserva legal por outra área equivalente

em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
bioma e esteja localizada na mesma bacia hidrográfica, conforme critérios
estabelecidos em regulamento;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.950/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.950/2004, de autoria do Deputado Adalclever

Lopes, que declara de utilidade pública o Grupo de Capoeira Nosso
Senhor do Bonfim de Pedro Leopoldo, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.950/2004
Declara de utilidade pública o Grupo de Capoeira Nosso Senhor do

Bonfim de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Capoeira Nosso

Senhor do Bonfim de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W° 2.200/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.200/2005, de autoria do Deputado. Gustavo

Corrêa, que dá a denominação de Nadim Noman à Escola Estadual
situado no povoado de Macaquinho, no Município de Dores de
Guanhães, 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° 2.200/2005
Dá denominação à Escola Estadual situada no povoado de

Macaquinho, no Município de Dores de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Nadim Noman a Escola

Estadual situada no povoado de Macaquinho, no Município de Dores de
Guanhães.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.465/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.465/2005, de autoria do Deputado Jayro Lessa,

que declara de utilidade pública a AMO-MG - Associação dos
Motociclistas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.465/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Motociclistas do Estado

de Minas Gerais - AMO-MG -, com sede no Município de Governador
Valadares.

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

Motociclistas do Estado de Minas Gerais - AMO-MG -, com sede no
Município de Governador Valadares

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 14° 2.619/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.619/2005, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Estudante Lívia Mara de
Castro à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio,
localizada no Bairro Industrial, 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°2.619/2005
Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino

Médio, localizada no Bairro Industrial São Luiz, no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Estudante Lívia Mara de

Castro a Escola Estadual de ensino fundamental (l a a 81 séries) e ensino
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médio localizada no Bairro Industrial São Luiz, no Município de Betim.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma Diniz,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.659/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.659/2005, de autoria do Governador do Estado,

que dá denominação de Escola Estadual Novo Tempo - Educação
Especial à Escola Estadual de Itajubá - Pré-Escolar, Ensino Fundamental
(P à 4 séries), Educação Especial, localizada no Município de Itajubá, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.659/2005
Dá denominação à Escola Estadual de Itajubá, de ensino pré-escolar,

ensino fundamental (l a à 4a séries) e educação especial, localizada no
Município de Itajubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Novo Tempo - Educação

Especial a Escola Estadual de Itajubá, de ensino pré-escolar, ensino
fundamental (1 4' séries) e educação especial, localizada no Bairro
Avenida, no Município de Itajubá.

Art. 2 0 - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°. 2.665/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.665/2005, de autoria do Governador do Estado,

que dá denominação de Escola Estadual João Gonçalves de Oliveira à
Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de Cachoeira
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Dourada, 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 § 10 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° 2.665/2005
Dá denominação à Escola Estadual de ensino médio, localizada no

Município de Cachoeira Dourada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual João Gonçalves de Oliveira a

Escola Estadual de ensino médio situada na Rua 25 de Junho, n° 63, no
Município de Cachoeira Dourada.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - DjaIma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.686/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.686/2005, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Indígena Caxixó Taoca Sérgia
à Escola Estadual de Ensino Fundamental de Educação Indígena,
localizada no Município de Martinho Campos, 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° 2.686/2005
Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental de

Educação Indígena localizada no Município de Martinho Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Caxixó Taoca
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Sérgia a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Educação Indígena
localizada no Distrito de lbitira, no Município de Martinho Campos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.714/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.714/2005, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das
Zonas Fortaleza Capoeira de Cima Engenho Velho e Batatas, com sede
no Município de Campos Gerais, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 2.714/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das

Zonas Fortaleza, Capoeira de Cima, Engenho Velho e Batatas, com sede
no Município de Campos Gerais.

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

Produtores Rurais das Zonas Fortaleza, Capoeira de Cima, Engenho
Velho e Batatas, com sede no Município de Campos Gerais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.725/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.725/2005, de autoria do Deputado Doutor

Ronaldo, que declara de utilidade pública o Bairro das Graças Futebol
Clube, com sede no Município de Caratinga, foi aprovado em turno único,
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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° 2.725/2005
Declara de utilidade pública o Bairro das Graças Futebol Clube, com

sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Bairro das Graças Futebol

Clube, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.728/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.72812005, de autoria do Deputado Carlos Gomes,

que declara de utilidade pública a Fundação Nacional de Pesquisa e
Escola - Funape -, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 LEI N° 2.728/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Nacional de Pesquisa e

Escola - Funape -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Nacional de

Pesquisa e Escola - Funape -, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.731/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.731/2005, de autoria do Deputado João Leite, que

declara de utilidade pública a Federação Mineira de Xadrez, com sede no
Município de Belo Horizonte, com sede no Município de Candeias, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.731/2005
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Xadrez - FMX -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Xadrez - FMX -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lúcas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 23/2/2006, a seguinte comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. lzaías

Müler, ocorrido em 21/1/2006, em Visconde do Rio Branco. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Robson Braga de Andrade por sua
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reeleição como Presidente da Fiemg, extensivas aos demais membros
da diretoria (Requerimento n° 5.854/2005, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso ao Sr. Flávio Régis de Moura e Castro por sua eleição como
Presidente da Associación de Entidades Oficiales de Control Público dei
Mercosul (Requerimento n° 5.860/2005, do Deputado Sebastião
Heivécio);

de congratulações com o Sr. Ciaudinei Morais Silva pelo recebimento
do prêmio de empresário do ano concedido pela Federaminas
(Requerimento n° 5.869/2005, do Deputado Domingos Sávio);

de aplauso ao Presidente da Tambasa Atacadista - Tecidos e
Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. pela realização da Construir Minas -
Feira Internacional da Construção, Engenharia e Arquitetura do Estado de
Minas Gerais (Requerimento n° 5.905/2005, da Deputada Vanessa
Lucas);

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gouveia Leite Marcolino por
sua posse no Conselho Superior da Defensoria Pública, no biênio 2005-
2007 (Requerimento n° 5.909/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Moema Guaraciaba Gomes Pereira por
sua posse no Conselho Superior da Defensoria Pública, no biênio 2005-
2007 (Requerimento n°5.910/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Liliane Maria Gomide Leite por sua posse
no Conselho Superior de Defensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n° 5.911/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Ana Cláudia de Almeida Costa Leroy por
sua posse no Conselho Superior de Defensoria Pública - Biênio
2005/2007 (Requerimento n° 5.912/2005, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Sra. Alessandra Pereira Eler por sua posse no
Conselho Superior de Defensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n°5.913/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Maria da Consolação Souza e Paula por
sua posse no Conselho Superior de Defensoria Pública - Biênio
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2005/2007 (Requerimento ri0 5.914/2005, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Sra. Beatriz . Moroe de Souza por sua posse
no Conselho Superior de Defensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n°5.915/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
Fiemg - pelo recebimento do Prêmio Aberje 2005 (Requerimento n°
5.935/2005, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Sebastião Lobo, Diretor-Presidente do
jornal "Vigia do Vale", pela homenagem concedida a ele pela Emater-MG
(Requerimento n° 5.889/2005, do Deputado Carlos Gomes);

de aplauso ao jornal "Folha da Mata" pelo transcurso dos 25 anos de
sua fundação (Requerimento n° 5.899/2005, do Deputado Sebastião
Helvécio);

de congratulações com a Sra. Maria Auxiliadora Viana Pinto por sua
posse no Conselho Superior da Defensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n° 5.937/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ricardo Sales Cordeiro por sua posse no
Conselho Superior da Detensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n° 5.938/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Leopoldo Portela Júnior por sua posse no
Conselho Superior da Detensoria Pública - Biênio 2005/2007
(Requerimento n° 5.939/2005, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Varlen Vidal por sua posse no Conselho
Superior da Defensoria Pública - Biênio 2005/2007 (Requerimento n°
5.940/2005, do Deputado Leonardo Moreira).
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