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9.5.2006	102	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1271
Comissão de

Constituição e Justiça
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da_19_Legislatura

	

.5.2006	180	Reunião	27.5.2006	1320
Extraordinária da 41
Sessão Legislativa
Ordinária da 154

Legislatura

	

10.5.2006	322	Reunião Ordinária da	12.5.2006	461
44 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

	

10.5.2006	114	Reunião Ordinária da	13.5.2006	653
Comissão _de_Direitos

rs



Humanos na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

10.5.2006	129	Reunião Ordinária da	16.5.2006	668
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

10.5.2006	102	Reunião Ordinária da	18.5.2006	760
Comissão de Saúde

na 4 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

10.5.2006	10?	Reunião Ordinária da	18.5.2006	762
Comissão de Redação

na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

10.5.2006	5?	Reunião Ordinária da	19.5.2006	844
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

10.5.2006	101	Reunião Ordinária da	19.5.2006	846
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

10.5.2006	 Reunião	19.5.2006	848
Extraordinária da

w '-



Comissão Especial
dos Resíduos Sólidos

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da 1$ Legislatura

	

10.5.2006	39	Reunião Ordinária da	19.5.2006	849
Comissão Especial
sobre Governança

Ambiental

	

10.5.2006	9Q	Reunião Ordinária da	19.5.2006	850
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

10.5.2006	109	Reunião	19.5.2006	851
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

10.5.2006	192	Reunião	27.5.2006	1333
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 159

Legislatura

	

11.5.2006	334	Reunião Ordinária da	13.5.2006	611
4 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

11.5.2006	122	Reunião Especial da	16.5.2006	655
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura -
Destinada _a



Comemorar o Dia da
Independência de

Israel

	

11.5.2006	82	Reunião	18.5.2006	763
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 41 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152

	

11.5.2006	7?	Reunião Ordinária da	19.5.2006	853
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

11.5.2006	3?	Reunião	19.5.2006	855
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_19_Legislatura

	

11.5.2006	112	Reunião Especial da	20.5.2006	917
4? Sessão Legislativa

Ordinária da 1$
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates "Luta
contra _as_Drogas"

	

11.5.2006	 Evento Realizado na	20.5.2006	972
33? Reunião Ordinária
42 Sessão Legislativa

rÀ'



Ordinária da 19
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates "Luta
contra _as_Drogas"

	

11.5.2006	49	Reunião Ordinária da	20.5.2006	1050
Comissão de

Participação Popular
na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
da 152

	

16.5.2006	34	Reunião Ordinária da	18.5.2006	685
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

16.5.2006	3a	Reunião	18.5.2006	764
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

16.5.2006	2	 Reunião	19.5.2006	856
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

16.5.2006	29	Reunião	19.5.2006	857
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária 1
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da 152

	

16.5.2006	119	Reunião	19.5.2006	858
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 19

____	Legislatura

	

16.5.2006	9	Reunião	19.5.2006	859
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa

•	 Ordinária da 19
Legislatura

	

16.5.2006	6ê	Reunião	24.5.2006	1073
Extraordinária da

Comissão de
•	 Segurança Pública na

4 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 19

_____	Legislatura	 _____

	

16.5.2006	1	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1168
Comissão Especial

dos _Resíduos _Sólidos

	

16.5.2006	112	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1169
Comissão de

Administração Pública
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
____ da 19 Legislatura

	

16.5.2006	1	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1171
Comissão Especial
para o Estudo da

Atenção _à_Pessoa



com Transtorno
Mental, Deficiência
Mental _ou_Autismo

	

16.5.2006	2?	Reunião	26.5.2006	1273
Extraordinária da

Comissão Especial
dos Centros de

Convenções, Feiras e
Exposições

	

17.5.2006	3?	Reunião	18.5.2006	765
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da 19 Legislatura

	

17.5.2006	39	Reunião Ordinária da	19.5.2006	804
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

17.5.2006	13?	Reunião Ordinária da	24.5.2006	1074
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15? Legislatura

	

17.5.2006	29	Reunião	24.5.2006	1075
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 42

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

17.5.2006	121	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1172
Comissão de Direitos

Humanos _na_4?



Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

17.5.2006	112	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1173
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 44
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

17.5.2006	11?	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1274
Comissão de Saúde

na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da 19 Legislatura

	

17.5.2006	6?	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1275
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

17.5.2006	11	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1276
Comissão de Redação

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

17.5.2006	4?	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1277
Comissão Especial
sobre Governança

Ambiental

	

17.5.2006	102	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1278
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 42

Sessão Legislativa

rÃ
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Ordinária da 1 5
Legislatura

	

17.5.2006	20	Reunião	27.5.2006	1342
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5
Legislatura

	

18.5.2006	36	Reunião Ordinária da	20.5.2006	879
4 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

18.5.2006	80	Reunião	25.5.2006	1174
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da 19 Legislatura

	

10.5.2006	2	 Reunião	26.5.2006	1279
Extraordinária da

Comissão Especial do
Protocolo _de_Quioto

	

18.5.2006	219	Reunião	27.5.2006	1368
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

18.5.2006	8	Reunião Ordinária da	27.5.2006	1401
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura	____________

	

22.5.2006	14	Reunião Especial da	24.5.2006	1057
4_Sessão_Legislativa 

rÂl



Ordinária da 1 5
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Sr. Henrique

Bertholino Mendes
dos Santos,

Presidente das
Empresas HB, do
Título de Cidadão

Honorário do Estado
de_ Minas _Gerais

	

23.5.2006	37	Reunião Ordinária da	25.5.2006	1130
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

23.5.2006	92	 Reunião	25.5.2006	1175
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152 Legislatura

	

23.5.2006	6è	Reunião	25.5.2006	1177
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5
Legislatura

	

23.5.2006	112	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1281
Comissão de

Constituição e Justiça
na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
da_19_Legislatura



	

23.5.2006	120	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1282
Comissão de

Administração Pública
na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15a_Legislatura

	

23.5.2006	 Reunião	27.5.2006	1385
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

24.5.2006	382	Reunião Ordinária da	26.5.2006	1247
Q Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

24.5.2006	92	Reunião	26.5.2006	1283
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_1$_Legislatura

	

24.5.2006	232	Reunião	27.5.2006	1391
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

24.5.2006	141	Reunião Ordinária da	27.5.2006	1402
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_1$_Legislatura

	

24.5.2006	1 lia	Reunião Ordinária da	30.5.2006	1451
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo _na_48

rs



Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

25.5.2006	 Reunião Ordinária da	27.5.2006	1320
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

	

25.5.2006	15?	Reunião Especial da	30.5.2006	1431
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 151
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Departamento de

Estradas de Rodagem
do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -,
pelo Transcurso de

seus 60 Anos de
Fundação

	

26.5.2006	169	Reunião Especial da	30.5.2006	1442
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
•	 Jornalista Leda Nagle

por seus 30 Anos de
Profissão

	

26.5.2006	49	Reunião	31.5.2006	1457
•	 Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 41

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

rÃ1a'
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 19 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 q SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 9 Parte: Ata - Questões de
ordem - 2 Parte (Ordem do Dia): 2 2 Fase: Chamada para
recomposição de número regimental; inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 12

turno, do Projeto de Lei n2 1.625/2004; votação do Substitutivo n 9 1;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação - Discussão, em 1 turno, dos Projetos
de Resolução n 9s 2.888/2005 e 2.923/2006; encerramento da
discussão - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.515/2005;
apresentação da Emenda n 2 1; encerramento da discussão -
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei & 1.911/2004; utilização
pelo relator do prazo regimental para emissão de seu parecer -
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.753/2005; discurso do
Deputado Antônio Júlio; questões de ordem; chamada para
recomposição de número regimental; inexistência de quórum para
votação; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
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Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 20h09min, a lista

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

1 2 Parte
Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como temos na

pauta desta reunião extraordinária as Propostas de Emenda à
Constituição n 2s 67 e 89, peço a V. Exa. que transmita ao Deputado
Mauri Torres e aos demais componentes da Mesa Diretora desta
Casa que a Proposta de Emenda à Constituição n 4512003, da qual
sou o primeiro signatário - vários Deputados a assinam comigo -, já
está em condições de ser votada a partir do mês de maio. Essa
proposta de emenda à Constituição, Sr. Presidente, trata da questão
do voto aberto, uma discussão que está sendo travada no Congresso
Nacional e está na mesma linha da Proposta de Emenda à
Constituição n9 67, por meio da qual o Parlamento mineiro busca
adotar medidas moralizadoras e mais transparentes no Poder
Legislativo Estadual. No Estado de São Paulo, já houve esse avanço.
Toda votação naquele Estado é aberta. Ou seja, na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, o voto secreto foi transformado
em voto aberto. Portanto, solicito ao Deputado Rogério Correia que
leve isso ao conhecimento do Deputado Mauri Torres para que
coloque em votação a Proposta de Emenda à Constituição n Q 45,
aproveitando as propostas de emenda que já se encontram na pauta e
certamente necessitarão de quórum qualificado para a votação.

O Sr. Presidente - Assim será feito, Deputado Sargento Rodrigues,
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será comunicada ao Presidente desta Casa sua solicitação.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o registro inicial de

presença confirma que a reunião foi aberta com 33 Deputados. Estão
presentes agora 27 parlamentares, número insuficiente para compor
os três quintos exigidos para a votação das propostas de emenda à
Constituição. Solicito à Presidência o encerramento, de plano, da
reunião, por falta de quórum.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - Deputado Durval Angelo, não há quórum para a
votação das propostas de emenda à Constituição, mas o há para a
continuação da discussão e para a votação dos demais projetos.
Antes de proceder à chamada, faço uma consulta a V. Exa. A
Presidência não pretende colocar em votação as duas propostas de
emenda à Constituição, por falta de quórum, mas pode pretende fazê-
lo quanto aos projetos de lei cuja votação não exige quórum
quàlificado.

O Deputado Durval Angelo - Não, Sr. Presidente. Preservar o
Regimento Interno é fundamental para resguardar a democracia. Se
V. Exa. quiser encerrar a discussão dos projetos, o quórum permite,
mas não há 39 Deputados para votá-los.

24 Parte (Ordem do Dia)
2 2 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência vai passar à 2? Parte da reunião, em sua 21 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 11 Fase.

Em razão da relevância dos projetos em pauta e em atendimento à
solicitação do Deputado Miguel Martini, peço ao Sr. Secretário que
proceda à chamada das Deputadas e dos Deputados para a
recomposição de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados, número
insuficiente para votação de proposta de emenda à Constituição, mas
suficiente para apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Palavras do Sr. Presidente



A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
reunião o Projeto de Lei n 9 2.706/2005, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e os Projetos de Lei n°s 48,
1.152, 1.221/2003, 2.565/2005 e 3.063/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n9

1.62512004, do Deputado George Hilton, que acrescenta parágrafo
único ao art. 5 Q da Lei n2 11.393, de 6/1/94, com alterações da Lei n2
12.281, de 31/7/96, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Turismo opinou pela
aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Turismo, que opina pela aprovação do Substitutivo n 2 1.
Em votação, o Substitutivo n°1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados, número

insuficiente para votação, mas suficiente para a discussão das demais
matérias constantes na pauta, motivo pelo qual a Presidência torna
sem efeito a votação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Resolução n2 2.888/2005, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade 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.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Resolução n2 2.923/2006, da
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Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade 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.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 2.515/2005, do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
academias de ginástica, clubes esportivos, centros esportivos e
estabelecimentos similares exibirem placa de advertência sobre o uso
inadequado de anabolizantes, nos termos que especifica. A Comissão
de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N 2 2.515/2005

Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Au. 3 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei n 2 13.317, de
24 de setembro de 1999.".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2006.
Alberto Pinto Coelho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Alberto Pinto Coelho, que recebeu o
número 1, e que, nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno,
será submetida à votação independentemente de parecer.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 1.911/2004, do
Deputado Paulo Piau, que acrescenta artigo à Lei n 2 13.949, de
11/7/2001, que estabelece o padrão de identidade e as características
do processo de elaboração da cachaça de Minas e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto na forma do Substitutivo n2 1, que apresenta. A Comissão
de Cultura perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Miguel Martini solicitou o prazo regimental para
emitir parecer. A Presidência informa ao Plenário que o relator da
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matéria, Deputado Miguel Martini, continuará a fazer uso do prazo
regimental para emitir seu parecer.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 9 2.753/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, pedi a palavra apenas para marcar presença na votação
do Projeto de Lei ri9 2.753/2005, do Governador do Estado.

Deputado Durval Angelo, grande defensor dos direitos humanos,
talvez precise tomar conhecimento do que se passou em Pará de
Minas. O governo do Estado, por meio do Procurador, apresentou
uma ação de reintegração de posse na demarcação de uma área do
aeroporto dessa cidade. A área mede 1, 2 ou 3m 2, e esse processo
caminhou sem nenhuma defesa dos moradores da região. Para
surpresa de todos nós, o governo ganhou as ações na Justiça, e o
Tribunal de Justiça determinou a reintegração de posse. Ainda assim,
teríamos a demolição de cerca de 114 casas, que nada
representavam ao Estado, nem mesmo nenhum transtorno causariam
ao aeroporto. E, no meio do caminho, o próprio governo, por
intermédio da Prefeitura, fez um muro de demarcação, mas a ação
continua na Justiça por ordem do Tribunal, para haver a demolição,
inclusive do muro, a fim de limitar as obras ou o aeroporto de Pará de
Minas.

O que me leva a fazer este pronunciamento é o fato de
patrocinarmos esta discussão na Comissão, se não me engano, de
Assuntos Municipais, e encontramos uma solução: o Estado doar à
Prefeitura esses pedaços de terrenos e, com isso, legalizar essa parte
dos imóveis.

Para nossa surpresa, hoje o Prefeito disse que eu estaria segurando
a tramitação desse projeto, segundo informação de um Deputado e da
Assembléia Legislativa, O que mais me irrita na vida pública são
mentiras e calúnias, pois tenho um grande defeito, ou uma grande



virtude: o que digo não escondo. Isso me irritou nesta semana. Lá
assumiu outro Prefeito, pois o anterior renunciou, saiu para cá, para
lá, disse que se agastou com a Prefeitura, mas, na verdade, ele
renunciou para ser candidato. Segundo informação de um Deputado
da Assembléia, eu teria segurado a tramitação e pedido a retirada do
projeto da pauta.

Presto este esclarecimento porque a audiência da TV Assembléia é
muito grande em Pará de Minas. No dia 7/12/2005, realmente eu pedi
a paralisação do projeto por entender - e continuo entendendo - que,
como está, não se resolverá o problema. O Deputado Domingos
Sávio, Presidente e relator da Comissão de Fiscalização Financeira,
acatou o meu pedido, e, como não consegui avançar na discussão do
mérito e do conteúdo, no dia 14 de dezembro ele o aprovou e o
encaminhou para ser incluído na ordem do dia, para ser votado no
Plenário. Entretanto a Assembléia, logo depois, em torno do dia 18,
entrou em recesso. Voltamos em fevereiro, mas, até agora, somente
nesta semana, conseguiu-se votar alguma matéria.

Deputado Durval Angelo, são essas calúnias que alguns
companheiros ainda tentam fazer que denigrem a imagem do político
brasileiro e do político mineiro, e ninguém ocupará o meu espaço me
denegrindo. Não vai mesmo. Não ocuparei o espaço do Deputado
Dalmo, indo lá em Ouro Fino, sua terra, para fazer calúnias contra ele.
Isso não funciona. A política, como está, não nos fornece meios para
avançarmos.

Aproveitando que esta matéria está em votação, fiz esclarecimento à
população dessa região. Defendi - e continuo defendendo - que o
Estado não proceda da forma que ia fazer, pois, para mim, constitui
um dos graves erros da administração pública o Estado insistir em
fazer a ocupação desses terrenos. Isso criaria dificuldades para cento
e poucas famílias e não resolveria problema de ninguém; criaria, sim,
dificuldades aos moradores.

Portanto, Sr. Presidente, insisto com os Deputados presentes para
votarmos, em 1 2 turno, essa doação. Assim, os moradores do Bairro
Santos Dumont, da minha linda Nossa Senhora da Piedade, que faz
divisa com o aeroporto, dormirão um pouco mais tranqüilos. A espada
está no pescoço de cada um.
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Na época, Deputado Durval Ângelo, o Prefeito que renunciou foi à
Justiça e deu um documento afirmando que a Prefeitura emprestaria
equipamentos para demolir as casas. Isso está escrito; não estou
inventando ou fazendo calúnias. Ele mesmo disse que, para cumprir o
mandado judicial, utilizaria todos os equipamentos que a Prefeitura
pudesse disponibilizar para desmanchar as casas dos coitadinhos do
Bairro Santos Dumont. E agora fica me caluniando, dizendo que sou
eu quem está segurando. Trago esses dados e prazos para deixar
bem claro para a população de Pará de Minas o que aconteceu.
Precisamos votar essa matéria, para que, pelo menos, o Juiz de Pará
de Minas, que também precisa cumprir esse mandado - que não é
dele, mas do Tribunal de Justiça -, possa ter argumento para
suspender a desocupação desses imóveis e dar tempo para todos
nós regularizarmos a situação - apesar do que a ação continua.
Teremos de fazer outro trabalho para ver como o Estado desistirá
dessa ação de reintegração de posse.

Agradeço ao Presidente e ao Deputado Domingos Sávio, que retirou
o projeto, mas retornou com ele uma semana depois. Na minha
cidade, Deputado Domingos Sávio, estão dizendo que eu travei a
tramitação desse projeto, o que não é verdade. Gostaria de deixar
isso claro e de dizer que a votação desse projeto de doação do
governo de Estado, que atendeu ao pedido de todas as Lideranças,
inclusive do nosso Prefeito, que hoje renunciou, é para que possamos
resolver esse caso.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
recordo-me bem dessa questão. Tive a oportunidade de relatar o
projeto, que chegou à Comissão de Fiscalização Financeira.
Naturalmente, procurei analisá-lo justamente porque V. Exa. havia
manifestado certa preocupação na primeira reunião, procurando
entender esse processo judicial que estava tramitando.
Posteriormente, indaguei-o sobre o assunto, e, de fato, V. Exa,
manifestou preocupação de que o projeto tramitasse rapidamente. O
mesmo pensamento externou para este Deputado o Prefeito Inácio
Franco. Imediatamente, emiti o parecer favorável. Acredito que, nessa
Comissão, o projeto não deve ter ficado mais que duas semanas, ou
seja, ficou uma semana, bem menos do que o prazo regimental, sem
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nenhum tipo de artifício. Congratulo-me com V. Exa. porque em todos
os dois momentos esteve presente, manifestando sua preocupação de
que o problema fosse resolvido. Acredito que, esta noite, esta Casa
dará as condições legais para que o problema possa caminhar. Em
outras pendências judiciais que porventura existam, certamente
prevalecerá o bom-senso, para que os moradores e a cidade de Pará
de Minas não fiquem prejudicados. Não tenho dúvidas de que V. Exa.
tenha defendido essa causa com muita garra e competência. Conte
sempre com a parceria deste Deputado que é do Centro-Oeste
mineiro e não poderia faltar jamais com a atenção para com a nossa
querida Pará de Minas.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Na realidade, também
entendemos que há uma dificuldade muito grande nessa questão,
porque o mais simples e mais fácil seria o Estado retirar a ação e o
Prefeito que renunciou retirar os préstimos que a Prefeitura ofereceu
para desalojar as famílias a fim de auxiliar no cumprimento da ordem
judicial, colocando á disposição caminhões e máquinas para
derrubarem as casas.

O Deputado Antônio Júlio, sempre atento às questões do Centro-
Oeste mineiro e, particularmente, de Pará de Minas, tem razão.
Apenas a aprovação da lei não resolve o problema. Ao mesmo tempo,
para passar para o Município, haverá outra discussão. Segundo a Lei
nQ 8.666, o Município não pode fazer a doação. Essa é uma
dificuldade que será encontrada. Tivemos hoje um grande debate na
Comissão de Direitos Humanos a respeito da dificuldade de a
Prefeitura de Nova Ponte, em negociação com a Cemig, utilizar o
instrumento puro e simples da doação. Portanto, esse aspecto
complicará o caso.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento,

de plano, da reunião, uma vez que não temos quórum para votar nem
para discutir.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, peço a recomposição do
quórum, para votarmos a matéria da pauta.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Não há
quórum para votação, mas o há para a continuação da discussão. Não
há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão do Projeto de Lei
n 2 2.753/2005.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e

persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 27/4/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - Questões de

Ordem - 2 1 Parte (Ordem do Dia): 21 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Prosseguimento da votação, em 12 turno, do Projeto de
Lei n2 1.62512004; renovação da votação do Substitutivo n 2 1;
aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 12 turno, do
Projeto de Lei n2 2.196/2005; aprovação com as Emendas n 2s 1 e 2-
Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.732/2005; aprovação -
Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.753/2005; aprovação;
declaração de voto - Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 2 3.08112006; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação e para a continuação dos
trabalhos; anulação da votação - Encerramento.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
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Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rohaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa
Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - 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 9h12min, a lista de

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

P Parte
•	 Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna para fazer esta questão de
ordem pela relevância do assunto a ser tratado nesta manhã. Ontem,
este Deputado, acompanhado pelos Deputados Weliton Prado e Zé
Maia, estivemos com a Comissão de Segurança Pública na cidade de
llicínea, onde ocorre um fato que está chocando profundamente a
comunidade local. Um Vereador - infelizmente, temos de citar até o
nome do partido, mas a questão não é essa, penso que nossos
colegas, Deputados do PT, certamente tomarão as providências
necessárias -, mas o Vereador Sidnei Alves Rodrigues, Presidente da
Câmara Municipal de llicínea, é acusado, com inquérito já concluído,
da prática do crime de estupro.

kA
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Esse moço, além de Vereador e Presidente da Câmara, é também
motorista concursado da Prefeitura de llicínea. Aproveitando-se da
confiança que lhe era conferida, pois, na condição de motorista, fazia
o transporte escolar de crianças da faixa etária de 10, 11 e 12 anos,
da zona rural para a sede do Município. Esse moço, no ano de 2005,
aliciou a criança D. N. Lopes, de apenas 11 anos, período em que
com ela manteve, por três vezes, conjunção carnal. O art. 213 do
Código Penal brasileiro é claro ao dizer que, em se tratando de
criança menor de 14 anos, independentemente de seu consentimento,
configura-se a prática do crime de estupro. Esse Vereador não só foi
indiciado no art. 213 do Código Penal brasileiro como também no art.
224, que trata da violência presumida. E esse moço continua como
Presidente da Câmara Municipal de llicínea, cidade próxima, na região
Sul do Estado. E uma vergonha esse Vereador continuar presidindo a
Câmara, sendo acusado e denunciado formalmente pelo Ministério
Público. Isso não pode continuar. A Comissão de Segurança Pública
da Assembléia, atenta a isso, atendendo ao clamor do pai e da mãe
da criança, deslocou-se até a cidade para ouvi-los, assim como a
Diretora da escola, a Vice-Diretora e grande parte da comunidade. A
comunidade está chocada, perplexa, não entendendo como um
Vereador acusado e denunciado formalmente pelo Ministério Público
continua exercendo o seu mandato e presidindo a Câmara após ter
estuprado, por três vezes, uma criança de 12 anos.

Esta é uma questão de ordem que não poderíamos deixar de
levantar, pela relevância do assunto. Esperamos que o PT se
manifeste imediatamente, já que o Deputado Weliton Prado
encontrava-se no local, acompanhou a questão e manifestou seu
repúdio em nome dos colegas Deputados e do PT. Creio que a
resposta virá rapidamente.

O mais vergonhoso, Sr. Presidente, é que, até o presente momento,
a Justiça da Comarca de Boa Esperança, por intermédio de seu Juiz,
ainda não decretou a prisão desse indivíduo, desse criminoso, que
praticou um crime tão nojento vitimando uma criança na sede do

• Município. As pessoas que moram numa comunidade pequena como
'a cidade de llicmnea não têm mais a quem recorrer. A imprensa já
noticiou o fato e, até o presente momento, o Judiciário do Município de
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Boa Esperança não decretou a prisão do Vereador. E, para piorar a
situação, Sr. Presidente, esse Vereador, utilizando-se de sua
autoridade como Presidente da Câmara, determinou à sua secretária
e ao motorista da Câmara que fossem até o distrito retirado onde
residem o pai, a mãe e a criança, tentando coagi-los a retirar a
representação criminal, já que se trata de um crime de ação pública
condicionada privada, que depende de representação daqueles que
detêm a tutela da criança. Portanto, está em curso uma coação
explícita, escancarada, na cidade de llicínea, e, até o presente
momento, o Poder Judiciário não se pronunciou. E bom que esta
questão de ordem chegue aos ouvidos do Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, aos Desembargadores, ao Tribunal Pleno e
ao Juiz da Comarca de Boa Esperança, que, até o presente momento,
não se sensibilizou com o fato. O advogado da família foi quem
solicitou a prisão preventiva do acusado. Até o presente momento, o
Ministério Público, como dono da ação penal, não requereu a prisão
preventiva do Vereador. Fizemos contato com o Procurador Ronald
Albergaria, responsável pela Promotoria da Infância e da Juventude, e
esperamos que o Ministério Público e o Judiciário sejam mais céleres,
mais rápidos, não deixando pairar na comunidade de llicínea um clima
tenso, criado por uma situação tão grave, que enxovalha o Legislativo
dessa cidade. Certamente os próprios Vereadores estão
envergonhados da ocorrência de um crime tão nojento e monstruoso,
praticado pelo Presidente da Câmara, o Vereador Sidnei Alves
Rodrigues, que ainda se encontra em atividade, maculando a imagem
do Legislativo Municipal, maculando a imagem daqueles que detêm
mandato. Esperamos que a resposta à audiência pública seja dada
imediatamente pelo Judiciário. Obrigado a V. Exa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero dizer a esta Casa e, de
modo especial, ao Deputado Sargento Rodrigues, que, considerando
o papel do PT, a responsabilidade que teve na construção de uma
sociedade justa e fraterna, vamos tomar medidas imediatas para
aplicar as penas e as ações que cabem ao nosso partido. A nossa
ação deverá ser exemplar para sinalizar a todos os componentes do
nosso partido e do Pais: o respeito à dignidade humana, a defesa dos
direitos humanos, o respeito aos princípios da moralidade e da ética

rÃ



14

devem ser preservados, como estamos fazendo em nossas ações e
nos nossos debates, durante toda a nossa vida. Vamos tomar, ainda
hoje, as medidas cabíveis, dando ao envolvido também todos os
direitos que lhe cabem. Tomaremos, nesta manhã de quinta-feira, as
medidas cabíveis.

A Deputada Elisa Costa - Quero deixar nosso posicionamento
também, Sr. Presidente. Faço parte da Executiva Estadual do PT.
Nossa bancada reivindica da própria Executiva que isso seja levado à
Comissão de Ética para averiguação e acompanhamento. De fato, a
defesa dos direitos humanos, o combate aos abusos sexuais contra
crianças e adolescentes fazem parte da história do nosso partido e da
construção dos direitos humanos.

Quero, ainda, abordar dois temas. No primeiro, quero anunciar aqui
o caráter republicano do governo do Presidente Lula. Ontem, já falava
da liberação, pelo Ministério das Cidades, de um recurso que será
destinado a Governador Valadares, de R$35.000.000,00, para a
construção de três estações de tratamento de esgoto - ETE5. O
projeto foi iniciado no governo do ex-Prefeito João Domingos
Fassarela. Ele foi elaborado por várias entidades e por várias equipes
da sociedade. Agora, o Ministério das Cidades aprova esse importante
recurso, que faz parte do Projeto Rio Doce Limpo, que trata da
retirada do esgoto residencial e industrial. Isso é importante numa
cidade-pólo, a exemplo de Ipatinga, que já tem 100% do esgoto
tratado. Estamos demonstrando o compromisso do saneamento para
todos. Nosso governo está a serviço de Minas Gerais e do Brasil, de
maneira bastante republicana, até porque hoje ali o governo é do
PSDB. Quero deixar o registro do compromisso com a sociedade, com
as questões ambientais, com a bacia hidrográfica do Rio Doce e,
principalmente, com a cidade de Governador Valadares e toda a
região, que será beneficiada com essas três ETEs.

Quero convidar toda esta Casa para participar, à tarde, do ciclo de
debates sobre a política nacional de resíduos sólidos. Essa
proposição foi feita por nós e pelo Deputado Laudelino Augusto,
Presidente da Comissão do Meio Ambiente. A partir dos 11 seminários
regionais realizados em Minas Gerais, poderemos consolidar tudo que
foi abordado pelas comissões temáticas, como lixo, sistemas
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municipais, limpeza urbana, etc.
A apresentação e o acolhimento dessas propostas, em parte, em um

substitutivo que o relator, Deputado Ivo José, apresenta ao País como
parte de um projeto de lei nacional, são muito importantes para Minas
e esta Assembléia, que participou de todos os seminários regionais.
Então, na parte da tarde, esse ciclo de debates contribuirá
decisivamente para que Minas Gerais apresente as suas propostas
para a política nacional de resíduos sólidos, até porque Minas ainda
tem muito a resolver nessa questão do lixo. Temos, hoje, 562
Municípios que ainda possuem lixões a céu aberto; 193 cidades com
aterros controlados, onde apenas jogam uma camada de terra para
minimizar os impactos ambientais; apenas 25 cidades com aterros
sanitários definitivos; e 54 usinas de compostagem ou triagem
licenciadas, sendo que 18 cidades têm usinas não licenciadas.

Apresentamos quatro propostas para esse ciclo de debates, que
resgata uma síntese de Minas Gerais para essa construção: o
reconhecimento da importância da inclusão social do catador de
material reciclável no processo dos sistemas municipais de limpeza
urbana; o espaço democrático de participação da sociedade, por meio
dos fóruns de cidadania e outros espaços de debates; a educação
ambiental como questão fundamental para se evitar o aumento do
lixo, e também a participação da sociedade a fim de minimizar essa
questão; e uma política de recursos humanos para o planejamento, a
gestão, a execução da limpeza, o transporte, o tratamento e a
destinação final do lixo, no Estado de Minas Gerais.

Esse debate é muito importante para Minas, e quero convidar todos
os mineiros, especialmente os nossos colegas Deputados e
Deputadas, para participar dessa importante contribuição de Minas
para a lei nacional da política de resíduos sólidos, a partir das 14
horas. Muito obrigada.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não usarei todo o tempo
nessa intervenção e gostaria da atenção de V. Exa. Sr. Presidente,
gostaria da atenção de V. Exa. porque quero, na verdade, fazer um
apelo. A partir do momento em que a Assembléia Legislativa toma
conhecimento dessa visita da Comissão de Segurança Pública da
Casa a llicínea e do fato de que alguém que detém um cargo tão
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importante na cidade é acusado de um crime dessa gravidade, faço
um apelo a V. Exa. para responder a esta questão: quais são as
medidas que a Assembléia Legislativa tomará, de pronto? Creio que
deve haver uma resposta. O sentimento que temos, ao ouvir essa
denúncia da Comissão de Segurança Pública, é de consternação, pois
trata-se de uma criança de 11 anos, 12 anos. Não é possível que a
Assembléia Legislativa não tome, a partir de agora, a partir deste
momento em que tomamos conhecimento dessa denúncia da maior
gravidade... Deve haver, por parte da Assembléia, uma iniciativa
imediata. Solicito a V. Exa. que peça a sua assessoria e tome nas
suas mãos essa situação, para que seja feita justiça em favor de uma
criança de Minas Gerais, que foi abusada e explorada por alguém que
detém um cargo tão importante, em Município do nosso Estado. Faço
um apelo a V. Exa. e creio que falo em nome de muitos, pois colho
aqui o sentimento de consternação, ao sabermos de uma situação tão
grave que uma criança do nosso Estado viveu durante tanto tempo,
estando o algoz dessa criança livre e ainda fazendo ameaças às
pessoas. Faço um apelo a V. Exa., que possui um cargo que lhe foi
confiado por nós, para que, imediatamente, tome uma posição.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência já tomou a providência de enviar ao
Município de llicínea uma comissão composta por dois parlamentares,
a qual, naturalmente, já está apurando os fatos. O Deputado Sargento
Rodrigues já fez a denúncia nesta Casa. A pressão desta Casa será
sentida, e o eco dos pronunciamentos será ouvido pelo Judiciário, a
quem cabe, em razão de ser o órgão competente, agir juridicamente
sobre essa questão. Naturalmente consultarei a Procuradoria da Casa
para saber se podemos fazer mais para esclarecer os fatos ocorridos
nesse Município.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, fizemos ontem uma
audiência pública para discutir o custo da energia elétrica para o
consumidor final. Tivemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, um
momento importante, quando entendemos um pouco melhor o custo
final da energia elétrica para os domicílios residenciais.

Obtivemos as informações e observamos que a tarifa e o custo final
da energia elétrica em Minas Gerais são os mais altos do País. E a
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mais alta tarifa e a mais alta incidência de imposto, especialmente
ICF1S, sobre essa tarifa. Temos hoje a grata satisfação de possuir
uma empresa sólida. Temos orgulho da Centrais Elétricas de Minas
Gerais - Cemig. Mas o consumidor final, Sr. Presidente, está pagando
um preço absurdo por essa energia.

Em suas andanças pelo Estado, tenho certeza de que os Deputados
quê aqui estão têm ouvido, especialmente das famílias mais pobres,
que as pessoas precisam decidir entre alimentar-se e pagar energia
elétrica, tal o custo elevado dessa tarifa.

Fazendo uma análise dos últimos 10 anos, percebemos que o
aumento dessa tarifa ficou em torno de 450%, enquanto a inflação
teve acréscimo de aproximadamente 180%, ou seja, o aumento da
tarifa de energia elétrica foi quase três vezes maior que a inflação, Sr.
Presidente. E mais: o ICMS é de 30% para as residências e de 18%
para as indústrias. Só que, quanto a esses 30%, há uma cobrança,
chamada "cobrança por dentro", que cobra duas vezes, como se fosse
uma bitributação. Desse modo, o ICMS chega a 46%.

A energia elétrica em Minas está sendo considerada um produto
supérfluo, como bebida, cigarro, etc. A energia elétrica é um bem
social fundamental para todas as famílias, como ocorre com a
segurança alimentar e a habitação. Essa cobrança tem batido de
frente com as residências.

E mais, Sr. Presidente, na comparação que fizemos, as residências
pagam quase o dobro da tarifa industrial. E a indústria de grande
peso, a chamada de alta tensão, que tem poder de negociação, tem
pago tarifa menor ainda. Chegamos a essa conclusão quando
comparamos a alta tensão livre e a alta tensão cativa. Há uma
diferença. A tarifa é muito menor para empresas com grande poder de
negociação.

Percebemos que os domicílios residenciais estão subsidiando as
indústrias. Quando analisamos a tarifa social, Sr. Presidente,
verificamos que, para consumo de até 80kW, há um subsídio. Só que
este é linear. E, sendo linear, não observa o tipo de residência. Assim,
calcula-se que 50% das residências que consomem até 80kW são
"flats" ou casas de campo. Ou seja, parte dessa tarifa está sendo
bancada pelas próprias famílias mais pobres.
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Além disso, publicou-se nos jornais que a Cemig teve um lucro de
R$2.000.000.000,00 ano passado. Pois bem, 50% desse valor,
R$1.000.000.000,00, está sendo dividido entre os acionistas, 76% dos
quais privados. E, desses 76%, 50% são empresas estrangeiras. Ou
seja, estamos mandando divisas do Estado de Minas Gerais para fora
do País.

Portanto, acho fundamental esta Casa debruçar-se sobre o assunto
relativo à evasão de recursos, assim como sobre todos os graves
problemas que expusemos. Propomos um ciclo de debates para
discutir melhor essa questão. O ICMS de 46% não é possível,
pensando-se em uma empresa para serviço social extremamente
importante para todas as famílias. Imaginem, com o Luz para Todos,
esses homens e mulheres do campo tendo de pagar tarifas altas.
Apesar da questão da tarifa social, com os aumentos, percebemos
que não é mais social, porque seu pagamento acabou tornando-se
impossível.

Sr. Presidente, com a decisão da Mesa desta Casa, podemos
avaliar a possibilidade de realização de um debate sobre essa
questão, tão fundamental para todos os mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, o Deputado Edson Rezende
refere-se à questão das tarifas. Lamento que a Aneel, ligada ao
governo federal, tenha autorizado o aumento de 30% para as
companhias de energia do País. Se a Aneel tivesse impedido, ou se
não tivesse autorizado o aumento, por certo não estaríamos vivendo
esse aumento nas tarifas de energia elétrica.

Quero falar também sobre a visita que a Assembléia Legislativa, por
meio da Comissão de Segurança Pública, fez ontem a llicinea. Mais
do que isso, sobre a esperança que o povo dessa cidade deposita no
Poder Legislativo. Ontem, depois de uma audiência extremamente
equilibrada e serena, sem nenhuma pretensão de interferir no Poder
Judiciário ou no Ministério Público, ouvimos da comunidade que a
esperança deles era o Poder Legislativo, que estava mais próximo e
que dá voz ao povo. E assim mesmo, até pelo que dizem a
Constituição Federal e a Estadual.

Demoramos vários dias para marcar a ida da Comissão àquela
cidade, com medo de estarmos a serviço de algum interesse político.
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Sabemos que, com a visita da Comissão, na verdade a Assembléia
Legislativa estaria presente. Cercamo-nos de todos os cuidados, mas,
infelizmente, na manhã de ontem, pudemos comprovar que os fatos e
os indícios são extremamente graves. Os 12 anos que militei na
advocacia criminal me atribuem a experiência para o reconhecimento
dessas provas indiretas sobre esse fato que assusta a comunidade de
llicínea. Exemplo disso é o fato de essa menina de apenas 11 anos
escrever o nome do Presidente da Câmara na carteira escolar em que
estudava, nas anotações de seus cadernos, com palavras dirigidas ao
Presidente da Câmara, das ligações que fazia e que recebia da
Câmara Municipal de llicínea. E o mais grave, o fato de o Vereador,
Presidente da Câmara, ora acusado nesse processo, ter-se dirigido
até a pequena propriedade do pai dessa criança, que é um lavrador,
que nos pareceu um homem extremamente simples, humilde e que
não teria o intuito de nos enganar. Disse que o próprio Vereador
acusado foi até sua propriedade para dizer que queria casar-se com
essa criança de 11 anos, hoje com 13 anos, afirmando que realmente
havia errado, que havia praticado os atos de que estava sendo
acusado, mas que queria repará-los com o casamento. Parece-nos
que ele confessou a prática do delito.

As vezes, as pessoas ficam imaginando que a criança consentiu nas
relações sexuais mantidas com esse Vereador, mas é preciso dizer
que é uma criança de 11 anos. E a legislação penal deste país dispõe,
no art. 224 do Código Penal, que, se a criança tiver menos de 14
anos, ela não tem a sua vontade plena, constituindo-se o fato, então,
em crime de estupro. A comunidade de llicínea estava chocada e
desesperançada. As pessoas estavam preocupadas, com sentimento
de impunidade, já que os fatos ocorreram entre fevereiro, março e
abril de 2005 e somente vieram à tona em outubro. Até o presente
momento o Vereador continua presidindo a Câmara e em liberdade.

Sr. Presidente, ontem, com a presença da Assembléia Legislativa
em llicínea, renovamos a esperança daquele povo. As pessoas nos
procuraram para dizer que acreditavam na Assembléia Legislativa e
esperavam que a Justiça e o Ministério Público tomassem as
providências cabíveis. Não resta outra medida ao Ministério Público,
pelas provas e pelo clamor público, senão pedir a decretação da
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prisão preventiva. Além do clamor público, há também o fato de o réu
estar procurando testemunhas, a família da vítima para interferir na
instrução criminal, e esse é outro requisito previsto no art. 312 do
Código do Processo Penal. Portanto, não cabe outro caminho ao
Ministério Público, a não ser o pedido de prisão preventiva do
acusado, e ao Poder Judiciário, salvo melhor juízo, decretar a prisão e
também o seu afastamento da Presidência da Câmara. Ao final,
julgado o processo e ele sendo funcionário público do Município, por
força de disposição da legislação, deverá perder o cargo. O réu não é
primário, já atirou em Vereador da Câmara e já cometeu outros
crimes.

Portanto, Sr. Presidente, é um fato que nos choca, e a criança tem
apenas 11 anos. Acreditamos no Ministério Público e na Justiça. Muito
obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o BDMG, na manhã de ontem, foi cenário memorável e
histórico para o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, para a minha
querida terra natal, lbirité. Foi externada a todos o mineiros a
conclusão dos entendimentos visando à implementação inédita e
histórica do pólo petroquímico representado pela instalação de uma
indústria de ácido acrílico na nossa querida lbirité, com recursos e
investimentos que giram em torno de R$1.000.000.000,00. Foi uma
alegria para Minas, que dá continuidade e consegue idealizar o antigo
sonho do Presidente Tancredo Neves, que, na década de 80,
preconizou e lutou incansavelmente para que Minas pudesse inserir-
se na era petroquímica, o que não ocorreu naquele instante. Dando
continuidade a esse processo de desenvolvimento, de saneamento do
Estado e recuperação das finanças, o Governador Aécio Neves teve
uma habilidade admirável, haja vista que no primeiro instante esse
investimento estava sendo direcionado para o Estado do Paraná.
Numa luta do povo ibiritense, quero saudar o papel valoroso do
Prefeito Toninho Pinheiro, porque algumas forças direcionavam esse
investimento para Betim.

Por essa medida, foi imprescindível a parceria, a harmonização dos
interesses, a participação louvável do Prefeito de lbirité e do
Governador Aécio Neves, brilhantemente representado pelo
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Secretário Wilson Brumer, e a sensibilidade da Petrobras e do
governo federal. Minas mais forte é Minas mais próspero. E lbirité
dispõe de um instrumento muito eficaz e vigoroso de combate às
desigualdades sociais e à tão injusta distribuição de renda, que,
muitas vezes, deixa o povo sem esperança.

Com muita alegria e encantamento, relato essa reunião conclusiva
de L trabalho realizada ontem no BDMG, que redundará, a partir do
próximo ano, na geração de 2 mil a 4 mil empregos no Município de
lbirité. Essa instalação será de fundamental importância para o
crescimento, o desenvolvimento e a transformação da vida do povo de
lbirité e de Minas Gerais.

Em relação ao tema exposto pelo nobre Deputado Edson Rezende,
acredito que realmente seja necessário um debate mais aprofundado
e criterioso sobre esse assunto. Sobretudo, poderíamos questionar a
atitude da Aneel, agência reguladora do sistema elétrico do Brasil, que
autorizou, no primeiro instante, o reajuste de 30%. A Cemig, com a
sua sensibilidade, achou por bem conceder reajuste de 23%.

O debate é sério, e a Assembléia Legislativa tem de atuar para
verificarmos, com muita clareza, essa situação, porque temos de
defender o povo mineiro, principalmente o mais sofrido, carente e
necessitado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, darei duas notícias que
dizem respeito à merenda escolar: uma, ótima para as escolas,
estudantes, pais e gestores da educação, e a outra, triste para o
Estado.

A notícia boa é a seguinte: no último dia 22, o Presidente Lula,
durante a Marcha dos Prefeitos a Brasília, anunciou o aumento do
valor da merenda escolar a ser repassado em 2006, que passou de
R$0,18 por aluno ao dia para R$0,22. Para se ter uma idéia, uma
escola com mil estudantes do ensino fundamental recebia
R$36.000,00 e agora receberá R$44.000,00 para a compra da
merenda. Houve um aumento real de 22% em relação a 2005.

O Programa Nacional de Merenda Escolar do governo Lula atende
37 milhões de alunos do ensino fundamental, das escolas indígenas e
quilombolas e das creches públicas e filantrópicas.

Em 2005 foram aplicados no programa R$1.200.000.000,00, que
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representam o maior valor da história do Brasil. Para este ano, estão
previstos no orçamento cerca de R$1.500.000.000,00. Para se ter
uma idéia desse montante, em 2002, último ano do governo Fernando
Henrique, o programa aplicou apenas R$800.000.000,00, ou seja, em
menos de quatro anos o governo Lula dobrou o volume de recursos
aplicados na merenda escolar.

No governo Fernando Henrique eram aplicados R$0,13 no ensino
fundamental e R$0,06 nas creches. Hoje, são aplicados R$0,22 no
ensino fundamental e nas creches. O aumento do valor da merenda
escolar no governo Lula já chega a 70% no ensino fundamental e a
266% na pré-escola.

Infelizmente, não há somente boas notícias. O Estado de Minas
Gerais, mais uma vez, causa vergonha à educação. Os alunos da
educação de jovens e adultos, pela primeira vez em muitos anos,
estão sem a merenda escolar. Trago essa denúncia ao Plenário. No
mês de março, a Secretaria de Educação enviou às superintendências
a informação de que já não seriam repassados os valores para a
merenda escolar das escolas de educação de jovens e adultos,
conhecidas como Cesecs e Pecons. Aliás, vale recordar algo de que o
Deputado Rogério Correia também se lembra muito bem: no inicio do
mandato, denunciei que em 70% das escolas de Minas Gerais as
crianças estavam sem merenda escolar.

Uma auditoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - constatou que os recursos haviam sido
repassados para o governo estadual, mas que a Secretaria de
Educação não os repassava às escolas. Pegava o dinheiro da
merenda escolar do ensino fundamental, fazia a aplicação financeira e
repassava apenas os juros para o Cesec comprar a merenda. Isso é
totalmente ilegal. Por isso, o FNDE impediu tal procedimento. A
Secretaria, agora, está alegando que não tem recursos para comprar
merenda escolar para a educação de jovens e adultos do Estado.

Mais de 25 mil alunos estão sem merenda escolar, 25 mil jovens e
adultos que, em sua maioria, trabalham durante o dia e estudam à
noite para melhorar sua vida. Isso é um absurdo. Não há justificativa.
Ainda mais que são necessários apenas R$300.000,00 para comprar
merenda para os 97 Cesecs e Pecons durante o ano. Isso significa
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meros de 1% do que é gasto em publicidade.
Sabemos que o governo gastou mais de R$60.000.000,00 em

publicidade. Ora, tem dinheiro para divulgar a compra de livros
didáticos, mas não tem R$300.000,00 para pagar merenda para os
alunos jovens e adultos do Cesec. E inconcebível!

Solidarizo-me com os 25 mil estudantes que estão sem merenda
escolar. Já não ficarei aguardando resposta da Secretaria de
Educação. Amanhã, sexta-feira, irei a Brasília para um encontro na
Secad e no FNDE buscar junto ao governo federal recursos
específicos para a educação de jovens e adultos em Minas Gerais. Já
não dá para esperar. Não podemos concordar com que 25 mil
trabalhadores estudantes fiquem sem a merenda escolar. Afinal,
R$300.000,00 é muito pouco diante dos R$60.000.000,00 que foram
gastos com publicidade.

Solicitei também, para a próxima semana, audiência com a
Secretária Vanessa Guimarães e com os Diretores dos Cesecs de
todo o Estado. Discutiremos o mesmo problema. Estou também
apresentando requerimento à Comissão de Educação, solicitando da
Secretaria uma ação urgente para resolver a falta de merenda escolar
para os alunos jovens e adultos do Estado.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Sr. Presidente. Com
certeza, votaremos ainda hoje a matéria da pauta.

Como Vice-Líder do Governo nesta Casa, eu não poderia ficar
calado, porque, aliás, não faz meu gênero ficar nesse pingue-pongue,
nesse toma-e-leva com relação ao PT.

Foram feitos aqui dois pronunciamentos que me preocuparam.
O primeiro, do meu caríssimo colega Edson Rezende, ao fazer

críticas e comentários sobre a Cemig, que é hoje, como todos
sabemos, uma das mais sólidas, consolidadas e sérias, empresas,
com respaldo não só nos cenários estadual e nacional, mas também
no cenário internacional, que tem pautado a sua conduta na
seriedade.

Nessa questão dos parceiros estrangeiros, a culpa foi desta Casa.
Fomos nós que votamos, no passado, a abertura do capital da Cemig
para o capital estrangeiro, o que, hoje, qualifico como um erro, que
cometemos em um panorama totalmente adverso. 0 ex-Governador
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Itamar Franco foi muito firme ao não deixar que se ampliasse ainda
mais a abertura para esse capital, e, na verdade, a Cemig continua
sendo uma das empresas que merecem nossas palavras de defesa.

O companheiro Edson esqueceu-se de dizer essas coisas e falou só
das questões negativas, todas elas provocadas pela Aneel, que foi
quem autorizou os aumentos. Se o governo federal tivesse um pouco
mais de cuidado, poderia segurar esses aumentos, já que a Cemig
não tem liberdade para promovê-los, a não ser por determinação do
governo federal. E, na verdade, vemos a aplicação dos recursos da
Cemig na área social, como no Programa Luz para Todos, cuja
propaganda o governo tem colocado em todos os "outdoors" e em
razão do qual já está promovendo até encontros nas pequenas
comunidades rurais - na cidade de Riacho Machado, vi descer um
avião do governo federal com alguns caras-de-pau, com uma tarjeta
identificando-os como Fiscal do Lula, que foram falar que aquela era
uma inauguração promovida pelo governo federal e outras coisas
desse tipo. Mas sempre se esquecem de dizer que, do total dos
recursos aplicados no Luz para Todos, 78% são do governo do
Estado, da Cemig - dizem que o dinheiro está vindo pelo BNDES,
mas, se é o governo do Estado quem o toma emprestado, é ele quem
terá de pagar.

Em relação à educação, já tinha feito o propósito de não rebater o
Deputado Weliton Prado, que está vivendo disso mesmo, de factóides,
mas é preciso pensar nesse assunto com um pouco mais de
consciência. Com suas emendas, você recebe recursos do governo
do Estado e os distribui pelas escolas públicas da sua Uberlândia, e
manda as suas cartinhas. Vejo aqui os companheiros de Uberlândia
dizendo que as escolas estaduais da região estão sendo equipadas,
mas disso V. Exa. não fala. Da mesma forma, V. Exa. não fala que em
Minas Gerais, hoje, a criança vai para a escola aos 6 anos de idade;
que o Estado distribui livros didáticos a todas as pessoas carentes;
que estamos com um programa de apoio à juventude nas escolas
públicas estaduais, com a construção de ginásios poliesportivos
cobertos; que agora todas as escolas estaduais estão participando do
Programa Escola em Rede, pelo qual vão receber seus
computadores, ligados em rede, para que também o filho do pobre
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posa acessar a internet, enviar o seu currículo, reciclar-se e estudar
em um ambiente a que somente os ricos tinham acesso. Não fala de
nadá disso, e vem falar, batendo no peito, do aumento da merenda
escolar de R$0,18 para R$0,22; Ora, R$0,04 por dia, por criança.
Como médico, sei que R$0,04 de aumento não representam
absdlutamente nada, sequer um pãozinho francês. E vêm falar disso
corno a grande conquista do governo Lula.

Sé é para fazer esse pinga-pinga, vamos colocar lado a lado os
governos federal e estadual e veremos que, enquanto o nosso
Governador já está com 96% de aprovação do povo de Minas Gerais,
o governo Lula está na beira do precipício e, com um soprinho a mais,
vai para o meio do buraco, com certeza. Muito obrigado.

0 . 1 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, escutei as
intervenções feitas. Não tinha a intenção de fazer um pronunciamento
porque fomos convocados para a votação de uma pauta com vários
projetos de lei, que deveria ter sido realizada. No entanto, as palavras
postas agora obrigam-nos a responder, porque não condizem com o
quevem acontecendo, e são palavras muito agressivas.

ODeputado disse que um aumento de 17% da merenda escolar não
é bem-vindo no País. O Deputado jamais fez referência alguma sobre
os malefícios que o governo Fernando Henrique fez ao País, que
nuna concedeu um aumento de 17% na merenda, cujo valor estava
congelado desde a sua época. Talvez esse governo seja o espelho do
Deputado, que tanto o defende e jamais faz qualquer ataque a ele.

Da mesma forma acontece com o processo de privatização. O
Deputado diz que foi um erro da Assembléia, mas, não, aquilo foi
enviado pelo ex-Governador Eduardo Azeredo como política de
govérno na época do PSDB, num projeto neoliberal para o País. Por
isso a Cemig tanto sofreu. E a Assembléia Legislativa, infeliz e
majoritariamente, estava sob o governo do PSDB. O Deputado Carlos
Pimenta, sempre muito aliado aos tucanos, naquela época também
estava com eles, como está agora ao fazer um ataque ao Presidente
Lula, que, aliás, é muito querido no Norte de Minas.

O; Presidente Lula não está à beira do precipício e terá uma votação
estrondosa no Norte de Minas em virtude do biodiesel, das mil famílias
que receberam água encanada, de uma série de ações do Bolsa-
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Família e outros programas sociais e do combate aos efeitos da seca.
O Presidente Lula tem feito pelo Norte de Minas o que nenhum
Presidente da República fez, em especial o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. No Norte de Minas, o Bolsa-Família é um sucesso,
embora haja pessoas que não gostem, que achem que o Bolsa-
Família é um desperdício de dinheiro público. O aumento de 17% para
a merenda escolar é muito bem-vindo. Tomara que outros venham.

Ontem, felizmente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
votou o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb.
Parabenizo a Comissão, pois compreendo a importância desse fato.
Solicito ao Senado Federal que acelere a aprovação do Fundeb, que é
um avanço importante.

Essas conquistas são importantes para o povo brasileiro, em
especial para o setor educacional, com a criação do Prouni, o Pró-
Universidade, da criação de escolas públicas federais em número de
dez, contra uma escola criada no governo Fernando Henrique.
Portanto, do ponto de vista da educação, há um avanço importante no
Brasil.

O Deputado Weliton Prado fez uma denúncia a respeito de uma
fiscalização que vem fazendo. Não podemos chamar isso de factóide.
Isso é desqualificar o trabalho que os companheiros Deputados
realizam. Perdoem-me, mas não podemos tratar as coisas assim. Se
tudo que um Deputado fizer for chamado de factóide, fecharemos as
portas do Poder Legislativo. Ele está fazendo uma apuração sobre
algo que considera sério, que foi um erro detectado e tem que ser
investigado.

Parabenizo a Comissão de Segurança Pública, presidida pelo
Deputado Zé Mala, com a participação do Deputado Sargento
Rodrigues, pelo trabalho feito ontem na cidade de llicínea. As medidas
adotadas pelo Deputado Zé Maia são fundamentais. O Presidente da
Câmara cometeu falta de decoro parlamentar e terá que pagar na
Câmara Municipal ou na própria Justiça, além dos outros crimes
cometidos.

Como disse o Deputado Adelmo, também no interior do PT as
punições merecidas devem acontecer, e certamente acontecerão. Fui
Presidente da comissão que analisou a exploração sexual de crianças
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e adolescentes, e vários Vereadores, pertencentes a diversos
partidos, foram punidos por esse tipo de crime. Esse Vereador
também será punido. Temos de exigir que a punição seja feita em
todos os níveis necessários e registrados. Parabenizo a Comissão de
Segurança Pública pela atuação firme na cidade de Ilicínea. Que
façamos eco às medidas tomadas pela Comissão de Segurança
Pública anunciadas pelo Presidente Zé Mala. Muito obrigado.

2? Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Nos termos do edital de
convocação, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, em sua 2?
Fase, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta,
uma vez que não há matéria a ser apreciada na 11 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei n 2s 2.196, 2.732 e 2.753/2005 sejam apreciados logo
após as propostas de emenda à Constituição. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em I P turno, do Projeto de Lei n2
1.625/2004, do Deputado George Hilton, que acrescenta parágrafo
único ao art. 52 da Lei n 2 11.393, de 611194, com alterações da Lei n2
12.281, de 31/7/96, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opinou pela
aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Turismo, que opina pela aprovação do Substitutivo n g 1.
A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo n 2 1. Em votação,
o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 1.625/2004 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Turismo.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

rs
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Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n Q 2.196/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Monte Santo de Minas os imóveis que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas &s 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 12

turno, o Projeto de Lei n 2 2.196/2005 com as Emendas n 2s 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2 2.732/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n9 2.753/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, é um projeto muito

importante, que beneficia o Município de Pará de Minas, e o Bloco PT-
PCdoB votou favoravelmente à matéria. Nesta declaração de voto,
também como coordenador da Frente Parlamentar dos Direitos da
Criança e do Adolescente desta Assembléia, queria registrar o nosso
reconhecimento pelo trabalho realizado pela Comissão de Segurança
Pública desta Casa. Os Deputados que a integram foram procurados,

rÃ
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e vários parlamentares da Casa já se manifestaram no intuito de
procurarmos o Ministério Público, a fim de que se agilize o processo
contra o Vereador denunciado na cidade de llicínea. E muito
importante que uma denúncia como essa - que até pode ser
acompanhada por uma comissão permanente da Casa - tenha
imediata reação, concreta.e objetiva. Temos de ser implacáveis contra
quàlquer tipo de abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes no País, doa a quem doer. Já ponderei aos Deputados
Zé Maia e Sargento Rodrigues, que fazem parte da Comissão de
Segurança Pública, a fim de que, juntamente com o Deputado João
Leite e outros parlamentares, tomemos a iniciativa de procurar
pessoalmente o Dr. Jarbas Soares, nosso Procurador-Geral, para que
ele tome conhecimento da gravidade da situação. E evidente que
haverá amplo direito de defesa de todos os envolvidos, mas é uma
denúncia muito grave. Não podemos simplesmente relatá-la no
Plenário da Assembléia Legislativa.

Queria também reiterar nossa posição, já explicitada pelo
Secretário-Geral do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão. O partido
abrirá procedimento interno de averiguação, até porque o PT, em
todos os níveis, no Poder Executivo, no movimento social, nas Casas
legislativas, sempre esteve junto a parlamentares de outras
agremiações aqui, na Assembléia Legislativa, na defesa dos direitos
da criança e do adolescente, com vistas ao cumprimento do seu
estatuto.

Não podemos, portanto, deixar nenhum tipo de dúvida pairar sobre o
comportamento de parlamentares municipais do nosso partido, como
já fizemos em outras situações e em outros Municípios. Isso ocorre,
infelizmente - poucas vezes, diga-se de passagem -, envolvendo os
nossos parlamentares; porém, havendo envolvimento, a apuração do
nosso partido tem de ser imediata, rigorosa. Caso se constate que as
denúncias procedem, é evidente que o partido tomará todas as
providências, resguardando a nossa trajetória e o trabalho que o PT
sempre realizou em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Deixo aqui essa proposta, de maneira muito objetiva. Uma comissão
de Deputados desta Assembléia, da Comissão de Segurança Pública
e da Frente Parlamentar da Criança, poderia, o mais rápido possível,
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procurar pessoalmente o Procurador-Geral e relatar-lhe toda a
discussão ocorrida na Comissão de Segurança Pública na audiência
realizada em llicínea. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n 9 3.081/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n g 1412005, concedido à empresa
Varig Logística S.A. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico, para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna a votação sem efeito.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA l ê REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N 2 97/2006, EM 12/4/2006
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Maria Tereza Lara e o Deputado Doutor
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Ana Maria Resende,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser
a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator da matéria. A Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Maria
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Tereza Lara para atuar como escrutinadora. Feita a apuração dos
votos, são eleitos para Presidente o Deputado Doutor Ronaldo e para
Vice-Presidente o Deputado Doutor Viana, ambos por unanimidade. A
Deputada Ana Maria Resende empossa o Deputado Doutor Ronaldo e
passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece aos
colegas a confiança e designa a Deputada Ana Maria Resende como
relatora da Proposta de Emenda à Constituição n 2 97/2006. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser marcada oportunamente, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo, Presidente - Biel Rocha - Maria Olívia.

ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM

25/4/2006
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Biel Rocha e Domingos Sávio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidenta, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições constantes na pauta. Passa-se à 2 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei &s 2.546/2005, 2.945 e 2.992/2006 (relator: Deputado
Biel Rocha), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento & 6.384/2006. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Gil Pereira, Presidente - Vanessa Lucas - Biel Rocha - José
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Henrique.

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

3.021/2006
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Irmandade dos Congadeiros da
Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA -, com sede no
Município de Formiga.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo o combate à fome e à

pobreza através de campanhas de distribuição de alimentos,
agasalhos e materiais de construção, num amplo leque de atividades
assistenciais dirigidas a grupos desfavorecidos.

Cuida da saúde da família, da maternidade, da infância e dos
idosos; promove a prática do aleitamento materno e a prevenção das
doenças infecto-contagiosas, em parceria com instituições afins. Além
disso, realiza festividades cívicas, culturais e folclóricas, preservando
os valores culturais e religiosos, e atua em parceria com o poder
público e com a iniciativa privada na execução de projetos
comunitários.

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

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

3.02112006, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.060/2006
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Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei flQ 3.060/2006
visa a declarar de utilidade pública a Associação Ecológica e Cultural
de Integração Fronteira das Artes, com sede no Município de Toledo.

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

Fundamentação
A referida Associação, em funcionamento desde 2004, possui como

objetivo essencial promover ações visando à melhoria da qualidade de
vida da população do Município de Toledo. Dessa forma, desenvolve
atividades nas áreas da educação, da saúde, da assistência social;
promove a inserção dos seus associados no mercado de trabalho;
orienta a comunidade sobre a preservação do meio ambiente.

Visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca apoio junto aos
órgãos governamentais e às entidades da sociedade.

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

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

n 2 3.060/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.067/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n 2 3.067/2006
visa a declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial e
Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede no
Município de Guarani.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

rs- -
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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 citada entidade, fundada em 1957, possui como objetivo primordial

promover manifestações artísticas e culturais, estimulando a melhor
convivência entre os seus associados e a comunidade.

Para atingir suas finalidades, promove desfiles carnavalescos, festas
juninas e natalinas; realiza encontros culturais, priorizando a música e
a literatura.

Na área social, colabora com o poder público municipal apoiando
programas de apoio à infância, aos jovens e aos idosos e disponibiliza
suas instalações para a realização de promoções beneficentes.

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

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

n Q 3.067/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.089/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n
3.089/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Voluntários Viva a Vida de Itajubá, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, e apresentou a Emenda n 2 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Voluntários Viva a Vida de Itajubá foi constituída

com o objetivo de orientar e proteger o paciente oncológico desse
Município. Procura, dessa maneira, melhorar sua condição de vida,
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conscientizando-o sobre a importância de um tratamento adequado e
do controle da doença. Para alcançar suas metas, presta atendimento
nas áreas de fisioterapia, psicologia, de clínica médica e assistência
social; cria projetos e programas sobre a prevenção do câncer;
estabelece parcerias com centros de pesquisas; celebra convênios
com entidades públicas e privadas.

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 3.08912006, em turno único, com a Emenda n 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.883/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.883/2005, de autoria da Deputada Maria

Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação Cultural
Comunitária Solidariedade em Ação - ACCSA -, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.883/2005
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária

Solidariedade em Ação - ACCSA -, com sede no Município de
Contagem.

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

Comunitária Solidariedade em Ação - ACCSA -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 15 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Marlos

Fernandes.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°61/2005
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 61/2005 fixa o valor da,zemuneração do cargo de
Defensor Público-Geral, a que se refere o art. 144 da Lei
Complementar n°65, de 16/1/2003.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, por esta Comissão e pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, nos termos regimentais, e encaminhada à
apreciação do Plenário.

Durante a fase de discussão do projeto, foi apresentado o
Substitutivo n° 1, do Deputado Ivair Nogueira, o qual vem a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2 0, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O substitutivo em análise eleva a remuneração do Defensor Público-

Geral, do Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral, além de
atribuir ao primeiro o "status" de Secretário de Estado, no tocante às
prerrogativas funcionais. Consoante prevê o anexo da proposição, a
remuneração do Defensor Público-Geral será de R$8.500,00, dos
quais R$4.250,00 a título de vencimento e o restante a título de
representação; a remuneração do Subdefensor Público-Geral e do
Corregedor Público-Geral passará a ser de R$7.650,00, dos quais
R$3.825,00 a título de vencimento e o restante a título de
representação. Estabelece, ainda, que, a partir de 1 0/1/2007, a
remuneração do Chefe da instituição será de R$14.450,00, mantendo-
se a proporção em relação aos demais cargos. Alem disso, determina
que, a partir de 1 0/1/2008, será fixado o subsídio do Defensor Público-
Geral, no valor de R$22.111,05, nos termos da Constituição da
República, mantendo-se a proporção em relação aos outros cargos da
Defensoria Pública.

WIL
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No que tange à eficácia da futura norma jurídica, o substitutivo
estabelece que os novos valores remuneratórios retroagirão a
1 0/1/2005, adotando-se, nesse particular, procedimento análogo ao
previsto para os membros do Ministério Público.

Por outro lado, a proposição determina que o vencimento do
Defensor Público observará a diferença de 8% de uma para outra
classe da carreira, a partir do fixado para o cargo de Defensor Público
de Classe Especial, o qual terá o valor correspondente a 85% do
vencimento fixado para o cargo de Defensor Público-Geral. Ademais,
institui a gratificação por acumulação de função, equivalente a 1/3 do
vencimento do cargo, devida ao Defensor Público que acumular o
exercício de suas funções em mais de um órgão de atuação.

Em que pese à louvável e justa preocupação do autor do substitutivo
em valorizar e dignificar a Defensoria Pública, mediante a majoração
dos vencimentos de seus integrantes, tal iniciativa não se coaduna
com os parâmetros da Carta mineira. Isso porque esta veda
explicitamente, no art. 68, 1, aumento de despesa prevista nos projetos
de iniciativa do Governador do Estado, salvo mediante a comprovação
da existência de receita. Conseqüentemente, qualquer emenda
parlamentar que majore a despesa prevista nas proposições
apresentadas pelo Chefe do Executivo afronta disposição expressa da
Constituição do Estado, a menos que se comprove a existência de
receita, o que não se verificou.

Além desse vício que macula a proposição, ressalte-se que as
despesas de caráter continuado devem guardar sintonia com as
diretrizes da Lei Complementar n° 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal. Esta exige a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois subseqüentes, além da declaração do ordenador da despesa
de que o aumento tem adequação com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Verifica-se, portanto, que, embora a emenda parlamentar tenha o
escopo de valorizar e incentivar a carreira do Defensor Público,
estipulando vencimento compatível com a importância da instituição, o
que é conveniente e vantajoso sob o ponto de vista do mérito, a
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matéria contraria princípios constitucionais e normas gerais de
observância obrigatória. Mérito e legalidade se interpenetram, mas a
oportunidade e a conveniência dos projetos não podem prevalecer
sobre aspectos de constitucionalidade e legalidade, o que nos leva a
rejeitar o mencionado substitutivo.

Entretanto, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa
emenda ao Projeto de Lei Complementar n°61, de 2006, que contém
a tabela de vencimentos do Defensor Público, incorpora a verba de
representação prevista no art. 38 da Lei Complementar n° 38, de
1993, o Adicional de Atividade Específica, previsto no art. 33 da Lei n°
11.711, de 1994, a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma -
Gaia -, a que se refere o art. 2 0 da Lei Delegada n°46, de 2000, além
da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei n°
15.787, de 2005. Conseqüentemente, o vencimento básico do
Defensor Público de 1 2 Classe passará a ser de R$4.000,00, ao passo
que os vencimentos básicos dos Defensores Públicos de 2 2 e de 3
Classe passarão a ser de R$4.440,00 e R$4.928,40, respectivamente.

A citada proposição estabelece, ainda, novos valores para a
retribuição mensal do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
Público-Geral e do Corregedor-Geral. O primeiro perceberá
remuneração equivalente a R$8.500,00, dos quais R$4.250,00 a título
de vencimento e o restante a título de representação. O Subdefensor
Público-Geral e o Corregedor-Geral perceberão a mesma
remuneração equivalente a R$7.500,00, dos quais R$3.750,00 a título
de vencimento e o restante a título de representação.

No intuito de garantir o bom funcionamento da instituição, o Chefe
do Executivo propõe a criação de um cargo de Diretor II, código MG-
05, símbolo DR-05, de recrutamento amplo, e de quatro cargos de
Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06, também de recrutamento
amplo. Propõe, ainda, a criação de oito funções gratificadas de
Coordenador de Área, com o valor R$493,34, e de sete funções
gratificadas de Gerente de Área, de que trata o art. 10 da Lei
Delegada n°108, de 2003, como valor de R$822,24.

Ainda com fulcro na idéia de estruturação adequada da Defensoria
Pública, a emenda substitutiva prevê a criação de quinze funções
gratificadas de Coordenador Regional da Defensoria Pública do
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Estado e cinco funções gratificadas de Coordenador da Defensoria
Pública do Estado, com valor equivalente a R$822,24.

Quanto à estrutura orgânica da instituição, a que se refere o art. 60
da Lei Complementar n° 65, de 2003, alterado pelo art. 1° da Lei
Complementar n° 87, de 2006, passará a contar com a
Superintendência de Gestão da Informática e a Superintendência de
Gestão Jurídica. A primeira compreende a Diretoria de
Desenvolvimento de Programas, a Diretoria de Suporte Técnico e
Administração de Rede e a Diretoria de Gestão da Informação. A
segunda abrange a Diretoria de Gestão de Direito Privado, a Diretoria
de Gestão de Direito Público, a Diretoria de Assistência Pericial e a
Diretoria de Estatística. Cabe lembrar que as competências e as
descrições dessas unidades administrativas serão estabelecidas em
decreto.

No tocante às exigências da Lei Complementar n°101, de 2000- Lei
de Responsabilidade Fiscal -, a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão informa que o impacto financeiro anual decorrente da
implantação das tabelas de vencimento da carreira de Defensor
Público será de R$22.468.802,55 e que tal aumento de gastos está
em: sintonia com os limites de despesa com pessoal definidos na
citada lei complementar.

Como a proposição sob comento eleva a remuneração dos
Defensores Públicos e valoriza a carreira desses profissionais do
Direito, além de dotar a instituição de estrutura administrativa
adequada à execução de suas relevantes atribuições, acatamos a
proposta do Chefe do Executivo por meio do Substitutivo n° 2,
apresentado ao final deste parecer.

Ressalte-se, por outro lado, que o Chefe do Executivo encaminhou a
esta Casa emenda que altera a tabela de vencimentos do Procurador
do Estado e incorpora vantagens pecuniárias (verba de
representação, Adicional de Atividade Específica, Gaia e VTI) aos
cargos de provimento efetivo e comissionados da Advocacia-Geral do
Estado, elevando sua remuneração, de forma análoga à prevista para
a Defensoria Pública. Com essa incorporação, ficam extintas a verba
de representação de que trata o art. 38 da Lei Complementar n° 30,
de 1993; o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da
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Lei n° 11.711, de 1994; e a Gratificação de Atividade Institucional
Autônoma - Gaia -, a que se refere o art. 2 0 da Lei Delegada n°46, de
2000.

Levando-se em conta a incorporação de tais vantagens econômicas,
o vencimento básico do cargo de Procurador do Estado nível 1, grau A,
(início de carreira) será de R$3.700,00, ao passo que o vencimento do
cargo de Procurador do Estado nível IV, grau D (final de carreira), será
de R$5.381,35.

No tocante aos cargos de provimento em comissão, saliente-se que
o Advogado-Geral do Estado passará a perceber remuneração
equivalente a R$8.500,00, dos quais R$4.250,00 a título de
vencimento e o restante a título de representação. O Advogado-Geral
Adjunto do Estado e o Corregedor passarão a perceber remuneração
correspondente a R$7.500,00, sendo R$3.750,00 a título de
vencimento e o restante a título de representação.

Segundo informação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, o impacto financeiro anual decorrente das medidas previstas
na proposição será de R$9.000.188,41 e que ela se coaduna com os
parâmetros estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em linhas gerais, a emenda que trata da carreira da Advocacia
Pública, salvo algumas disposições específicas sobre progressão e
promoção, tem a mesma natureza da que disciplina a Defensoria
Pública, razão pela qual entendemos que o assunto deve ser inserido
no mencionado Substitutivo n°2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei Complementar n° 61/2005 e pela apresentação do
Substitutivo n°2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N°2
Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras de

Defensor Público, de Procurador do Estado e de Advogado
Autárquico, fixa os valores da remuneração dos cargos de Defensor
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam estabelecidas as tabelas de vencimento básico das
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carreiras de Defensor Público, de que trata Lei Complementar n° 65,
de 16 de janeiro de 2003, e das carreiras de Procurador do Estado e
de Advogado Autárquico, do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
Executivo, de que trata a Lei Complementar n°81, de 10 de agosto de
2004, na forma dos Anexos 1 e II desta lei complementar, observada a
seguinte correlação:

o Anexo 1 contém a tabela referente à carreira de Defensor
Público;

II - o item 11.1 do Anexo II contém a tabela referente à carreira de
Procurador do Estado;

III - o item 11.2 do Anexo II contém a tabela referente à carreira de
Advogado Autárquico.

Parágrafo único - As tabelas de que trata o "caput" deste artigo
entram em vigor na data de publicação desta lei, retroagindo seus
efeitos a 1 ° de janeiro de 2006.

Ad. 2° - O ocupante de cargo da carreira de Defensor Público
cumprirá carga horária de trabalho de quarenta horas semanais ou
regime de plantão, na forma disciplinada por ato do Defensor Público-
Geral.

Art. 3 1 - Ficam incorporados aos valores da tabela de vencimento
básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo, detentores de
função pública e inativos da carreira de Defensor Público, de que trata
a Lei Complementar n° 65, de 2003, e dos ocupantes de cargo de
provimento efetivo e inativos das carreiras de Procurador do Estado,
de que trata a Lei Complementar n°81, de 2004, os valores em vigor
na data de publicação desta lei, correspondentes às seguintes
vantagens:

1 - a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n°30, de 10 de agosto de 1993;

- o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei
n°11.711, de 23 de dezembro de 1994;

III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia - de
que trata o art. 2° da Lei Delegada n 0 46, de 28 de julho de 2000.

IV - a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei
n°15.787, de 27 de outubro de 2005.

§ 1 ° - Os valores constantes nas tabelas de vencimento básico de
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que trata o art. 1 ° compreendem a incorporação a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 2° - Em decorrência da incorporação integral da VTI nos termos do
inciso IV deste artigo, os servidores a que se refere o "caput" deixam
de fazer jus a sua percepção.

Art. 4 0 - Ficam incorporados ao valor do vencimento básico dos
servidores não referidos no art. 3 0 que percebam as vantagens a que
se referem os incisos 1 a III do mesmo artigo os valores em vigor na
data de publicação desta lei, correspondentes a essas vantagens.

Art. 5°- Em decorrência das incorporações de que tratam os arts. 3C
e 4 0 ficam extintas as seguintes vantagens:

- a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n°30, de 1993;

II - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o ai. 33 da Lei
n°11.711,de 1994;

III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia - de
que trata o art. 2 0 da Lei Delegada n°46, de 2000.

Art. 6 0 - A valor da retribuição mensal dos cargos de Defensor
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, a que
se referem os arts. 144 e 143 da Lei Complementar n°65, de 2003,
composta de vencimento e representação, em partes iguais, é o
constante na tabela que integra o Anexo III desta lei complementar.

§ 1° - A tabela a que se refere o "caput" deste artigo entra em vigor
na data de publicação desta lei complementar, retroagindo seus
efeitos a 1 ° de janeiro de 2006.

§ 2 0 - Sobre a parcela referente ao vencimento dos cargos de
Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-
Geral não incide nenhuma gratificação, exceto o adicional por tempo
de serviço adquirido.

§ 3° - A parcela correspondente à representação não serve de base
de cálculo de quaisquer vantagens, e sua percepção exclui a de
outras parcelas remuneratórias de qualquer natureza.

§ 4°- Fica extinta a vinculação prevista nos incisos 1 e lido ai. 143
da Lei Complementar n°65, de 2003.

Art. 7°- Aplica-se o disposto no art. 3 0 aos cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
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Estado de que tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar n°30, de
1993.

§ 1 ° - A tabela de retribuição mensal dos cargos de provimento em
comissão de Advogado-Geral do Estado, Advogado-Geral Adjunto do
Estado e Corregedor do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-
Geral do Estado, de que trata o "caput" deste artigo, é a constante no
Anexo IV desta lei.

§. 2 0 - Aos ocupantes dos cargo de Advogado-Geral do Estado,
Advogado-Geral Adjunto do Estado e Corregedor não se aplica o
disposto no inciso VII do art. 26 da Lei Complementar n°81, de 10 de
agosto de 2004, salvo àquele que optar pela remuneração do cargo
efetivo de Procurador do Estado.

§ 3 0 - Fica vedada qualquer vinculação entre remuneração dos
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado.

Art. 8 0 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de Procurador do Estado e Advogado
Autárquico, de acordo com a correlação constante na Lei
Complementar n° 81, de 2004, observadas em relação ao cargo
anteriormente ocupado:

• - a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo
transformado;

II - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor até a data
de publicação desta lei complementar.

Art. 9 0 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
Procurador do Estado e Advogado autárquico do Grupo de Atividades
Jurídicas do Poder Executivo, na forma do decreto a que se refere o
art. 8 0, serão nominalmente identificados em resolução conjunta do
Advogado-Geral do Estado e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o 'caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir de 1 °	janeiro de 2006.

Art. 10 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo efetivo transformado pela Lei Complementar n° 81, de 2004,
tomando-se como referência o vencimento básico do nível e do grau
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correspondente ao nível e ao grau do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, observado o disposto no art. 49 da Lei Complementar
n°81,de 2004, e a correlação constante na referida lei.

Art. 11 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no
Sistema de Administração de Pessoal - Sisap -, no prazo de trinta e
seis meses contados da data de publicação desta lei.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 11, com base no tempo de
serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 8 0 desta lei
complementar e posterior ao último ato de posicionamento na classe
ou de promoção, anterior ao referido posicionamento.

Art. 13 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores
nas carreiras de que trata o art. 8 0 poderão ser considerados para fins
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 14 - O mesmo tempo de efetivo exercício anterior ao
posicionamento de que trata o art. 8 0 não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins dos disposto nos aris. 12 ou 13.

Art. 15 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Advogado Autárquico poderá optar, no prazo de noventa
dias contados da data da publicação desta lei complementar, por
carga horária de trabalho semanal de quarenta horas, com tabela de
vencimento básico correspondente à carga horária.

Parágrafo único - A opção de que trata o "caput" será irretratável e
deverá ser formalizada por meio de requerimento escrito ao
Advogado-Geral do Estado.

Art. 16- Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional,
nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de
redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
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respectiva carreira.
Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do

disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 17 - A tabela 1.2 do Anexo 1 da Lei Complementar n° 81, de
2004, que contém a estrutura da carreira de Advogado Autárquico,
passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei complementar.

Art. 18-O § 1 0 d art. 1 1 d Lei n°15.969, de 10 de janeiro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. l°-( ... )
§ 1 ° - A verba de que trata o "caput" deste artigo será de 100% (cem

por cento) do valor do vencimento básico do cargo de Procurador do
Estado nível 1 grau A e não constitui base de cálculo para nenhum
adicional nem integra a remuneração do beneficiário para nenhum
efeito.".

Art. 19 - 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 d Lei Delegada n°108, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos:

- um cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05, de
recrutamento amplo;

li - quatro cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06, de
recrutamento amplo.

Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos de que trata
este artigo serão estabelecidas em decreto.

Art. 20 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito
da Administração Direta do Poder Executivo:

oito funções gratificadas de Coordenador de Área, com valor
correspondente a R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e
trinta e quatro centavos);

li - sete funções gratificadas de Gerente de Area, 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).

Parágrafo único - Aplicam-se às funções gratificadas criadas pelos
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incisos 1 e II deste artigo as seguintes disposições:
- a designação para o seu exercício se dará por ato do Defensor

Público-Geral;
II - serão exercidas por servidores efetivos, com nível médio e

superior de escolaridade, respectivamente;
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
Federal n° 19, de 4 de junho de 1998, e nem se incorporarão, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor;

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

V - as funções gratificadas criadas neste artigo terão sua
identificação e destinação fixadas em decreto.

Art. 21 - Ficam criadas no âmbito da Defensoria Pública do Estado:
- quinze funções gratificadas de Coordenador Regional da

Defensoria Pública do Estado, com valor correspondente a R$822,24
(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

II - cinco funções gratificadas de Coordenador da Defensoria Pública
do Estado, com valor correspondente a R$822,24 (oitocentos e vinte e
dois reais e vinte e quatro centavos).

§ 1 ° - As funções gratificadas a que se referem os incisos 1 e II deste
artigo serão ocupadas, exclusivamente, por servidores integrantes da
carreira de Defensor Público.

§ 2 1 - A designação para o exercício das funções de que trata esse
artigo se dará por ato do Defensor Público-Geral.

§ 3°-A gratificação a que se refere este artigo não integrará a 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 Federal n° 19, de 1998, e
nem se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração do servidor.

§ 4 0 - A gratificação a que se refere este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado para seu exercício.

§ 5° - As funções gratificadas criadas neste artigo serão identificadas
por decreto.
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Art. 22 - O valor das funções gratificadas criadas pelo art. 7 0 da Lei
Complementar n° 87, de 12 de janeiro de 2006, passa a ser de
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos),
ficando extinta a vinculação prevista no mesmo artigo.

Art. 23-O art. 6 0 da Lei Complementar n°65, de 2003, alterado pelo
art. l°da Lei Complementar n°87, de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.6°-(...)
lV-( ... )
f) Superintendência de Gestão da Informática:
1 - Diretoria de Desenvolvimento de Programas;
2 - Diretoria de Suporte Técnico e Administração de Rede; e
3 - Diretoria de Gestão da informação.
g) Superintendência de Gestão Jurídica:
1 - Diretoria de Gestão de Direito Privado;
2 - Diretoria de Gestão de Direito Público;
3- Diretoria de Assistência Pericial;
4 1 - Diretoria de Estatística.
Parágrafo único - As competências e a descrições das unidades a

quê se refere este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 - Ficam revogados:

os arts. 36, 37 e 84 da Lei Complementar n°30, de 10 de agosto
de 1993;

li - o art. 20 da Lei n°11.400, de 10 de janeiro de 1994;
III - os arts. 37, 38 e 39 da Lei Complementar n° 35, de 29 de

dezembro de 1994;
IV - os arts. 13-A e 49 da Lei Complementar n°81, de 8 de agosto

de 2004.
- A tabela referente ao Anexo 1 (a que se refere o art. 1 ° da Lei

Complementar n° ...........de ..................de 2006) - Tabela de
Vencimento Básico da Carreira de Defensor Público - Carga horária:
40 horas semanais foi publicada no Diário do Legislativo" de
3.5.2006. Foi publicada uma Errata desta Tabela em 10.8.2006.

A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1 ° da Lei
Complementar n° ...... de	de ...........de .....) - Tabela de
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Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do
Poder Executivo - 11.1 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de
Procurador do Estado - Carga horária: 40 horas semanais foi
publicada no 'Diário do Legislativo" de 3.5.2006.

* A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1 ° da Lei
Complementar n° ...... de de ...........de .....) - Tabela de
Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do
Poder Executivo - 11.2 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de
Advogado Autárquico - 1I.2.a - Carga horária: 30 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 3.5.2006.

- A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1 ° da Lei
Complementar n° ...... de de ...........de .....) - Tabela de
Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do
Poder Executivo - 11.2 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de
Advogado Autárquico - 11.2.b - Carga horária: 40 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 3.5.2006.

* A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o art. 6 0 da Lei
Complementar n° ......de .................de 2006) - Tabela de Retribuição
Mensal dos Cargos de Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-
Geral e Corregedor-Geral, a que se referem os Arts. 143 e 144 da Lei
Complementar N° 65, de 2003 foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 3.5.2006.

- A tabela referente ao Anexo IV (a que se refere o art. 7 °, § 1 °,
da Lei Complementar no de ...........de .2006) - Tabela de
Retribuição Mensal dos Cargos de Provimento em Comissão de
Advogado-Geral do Estado, Advogado-Geral Adjunto do Estado e
Corregedor do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3.5.2006.

Anexo V
(a que se refere o art. ... da Lei no de de 2006)

"Anexo 1
(a que se reterem os arts. 1 °, 42, 46 e 47 da Lei Complementar n°81,

de 10 de agosto de 2004)
(...)*	A tabela referente ao item 1.2 - Estrutura da Carreira de

Advogado Autárquico - Carga horária: 30 ou 40 horas por semana foi
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publicada no "Diário do Legislativo" de 3.5.2006.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 29 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 2/5/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 571, 572, 573,
574, 575, 576 e 577/2006 (encaminham o Projeto de Lei n2
3.252/2006, o Expediente relativo ao Regime Especial de Tributação
concedido à Empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda., os Projetos
de Lei n2s 3.253 e 3.254/2006, o Expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Gramado Abate de Aves
Comércio de Carnes Ltda., o Projeto de Lei n 2 3.255/2006 e emendas
ao Projeto de Lei n2 2.916/2006, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios, telegramas e cartão - 2 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.256 a
3.260/2006 - Requerimentos n 2s 6.503 a 6.518/2006 - Requerimentos
da Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados Dinis Pinheiro
e outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, Fahim Sawan e outros,
Sargento Rodrigues e outros e Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Saúde, de
Turismo, de Administração Pública, de Assuntos Municipais e de
Educação, da Deputada Maria Olívia e do Deputado Sávio Souza
Cruz (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Edson
Rezende e André Quintão e da Deputada Elisa Costa - 2 4 Parte
(Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Questões de
ordem - Decisão da Presidência - Designação de Comissões:
Comissão Especial do Protocolo de Quioto - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e
outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, Fahim Sawan e outros,
Sargento Rodrigues e outros e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
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Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -
Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h14min, a lista

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

1a Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dinis Pinheiro, 22-Secretário "ad hoc", procede à

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

— 0 Deputado Gustavo Valadares, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM N 2 57112006
Belo Horizonte, 27 de abril 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 Alfenas o imóvel
que especifica.
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O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do
Estado no ano de 1951, por doação do Município de Alienas, para a
construção de uma unidade escolar. No local funcionou a Escola
Estadual do Bairro São Tomé, depois municipalizada com o mesmo
nome e hoje desativada. Estando o imóvel ocioso, pleiteia a
Administração Municipal aproveitá-lo para a construção de seu Núcleo
Municipal de Educação Ambiental, projeto só viável com a sua
transferência ao patrimônio municipal.

Tratando-se, pois, de medida de grande interesse para aquela
laboriosa comunidade, espero dessa augusta Casa a sua aprovação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.252/2006.
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel

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

Alfenas o imóvel constituído pela área de 10.000,00m 2, situado no
lugar denominado São Tomé, no Município de Alfenas, registrado sob
o n9 1.283, livro 03-0, em 22 de setembro de 1951, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Alienas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se a
edificação do Núcleo Municipal de Educação Ambiental.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N Q 572/2006

Belo Horizonte, 27 de abril de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
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do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7 da Lei n 9 15.292, de
5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.
pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

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

MENSAGEM N 2 573/2006
Belo Horizonte, 27 de abril de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

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

O imóvel de que trata o projeto foi doado ao Estado por particulares
no ano de 1955, para a construção de uma unidade de ensino na
localidade de Mata do Cintra.

De tato, por longos anos, funcionou no local a Escola Estadual Mata
do Cintra. Após a sua municipalização, o imóvel foi cedido àquele
Município, que mantém no local atividades diversas, todas ligadas aos
setores educacionais, culturais e sociais. A Administração Municipal
de São Francisco de Paula deseja ampliar a utilização do imóvel,
construindo um centro comunitário de múltiplo uso, medida só viável
com a sua incorporação ao patrimônio municipal.

Assim, atento ao alcance da medida de inegável interesse público, é
que solicito dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.253/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco de

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

São Francisco de Paula imóvel constituído pela área de 10.100,00m2,
localizado no lugar denominado Mata do Cintra, naquele Município,
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registrado sob o n 2 18.454, livro 3-V, a f Is. 12, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado à
implantação de um Centro Comunitário de Múltiplo Uso.

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 574/2006

Belo Horizonte, 27 de abril 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 Chiador o imóvel
que especifica.

O imóvel de que trata o projeto foi doado ao Estado por particulares,
para a construção de uma unidade de ensino. No local foi instalada a
Escola Estadual Fazenda Velha, posteriormente municipalizada com a
denominação de Santa Rita, hoje desativada. O Município de Chiador
deseja implantar no imóvel um centro comunitário, projeto que só se
viabilizará com a transferência do seu domínio.

Assim, atento ao benefício que a medida proporcionará à população
daquela cidade, é que solicito dos Senhores Deputados a sua
aprovação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.254/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Chiador o imóvel

que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Chiador o imóvel constituído pela área de 10.000,00m 2, localizado no
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lugar denominado Córrego da Areia, no Município de Chiador,
registrado sob o n2 2.791, fls. 88, livro 3-AD, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mar de Espanha, em 29 de outubro de
1947.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será utilizado na
implantação de um centro comunitário para atendimento médico,
odontológico, cursos profissional izantes e reuniões comunitárias.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 575/2006

Belo Horizonte, 27 de abril de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado e tendo em vista o disposto no art. 7 9 da Lei & 15.292, de 5
de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa Gramado Abate de Aves Comércio
de Carnes Ltda., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

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

MENSAGEM N 2 576/2006
Belo Horizonte, 26 de abril de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei que autoriza a abertura de
créditos especiais em favor do Fundo de Equalização do Estado de
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Minas Gerais e do Fundo Estadual de Cultura - FEC.
O Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei

n 9 15.980, de 13 de janeiro de 2006, tem como objetivo aumentar a
competitividade do Estado na atração e manutenção de
empreendimentos de importância estratégica para a expansão ou
modernização das cadeias produtivas ou de suas aglomerações
produtivas locais, por meio do mecanismo de equalização.

O Fundo Estadual de Cultura - FEC -, criado pela Lei n 2 15.975, de
12 de janeiro de 2006, tem como objetivos: dar apoio financeiro a
ações e projetos que visem à criação, à produção, à preservação e à
divulgação de bens e manifestações culturais no Estado; estimular o
desenvolvimento cultural do Estado em suas regiões, com foco
prioritário para o interior, considerando o planejamento e a qualidade
das ações culturais; apoiar as ações de manutenção, conservação,
recuperação e difusão do patrimônio cultural, material e imaterial, do
Estado; incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento sobre a
cultura e as linguagens artísticas, preferencialmente conectadas à
produção artística; incentivar o aperfeiçoamento de artistas, técnicos e
gestores das diversas áreas de expressão da cultura e promover o
intercâmbio e a circulação de bens e atividades culturais com outros
estados e países, difundindo a cultura mineira.

A aprovação dos Projetos de Lei n 2 2.739/2005 e n 2 2.023/2004 (os
quais deram origem, respectivamente, às Leis n 9 15.980, de 2006, e
n g 15.975, de 2006) em data anterior à aprovação da Lei Orçamentária
Anual de 2006 acabou por acarretar a omissão no que toca ao
tratamento orçamentário a ser dado aos fundos no presente exercício.

A proposta visa, portanto, sanar a referida omissão por meio da
criação de Créditos Especiais para o atendimento às despesas do
Fundo de Equalização e do Fundo Estadual de Cultura - EEC.

Para o cumprimento do disposto no inciso 1 do art. 12, será utilizada
a dotação orçamentária que consta do Orçamento Fiscal da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, apresentada no
Programa de Trabalho - Projeto Estruturador - Arranjos Produtivos
Locais - APL5 -, através da Ação "Equalização de taxas de
financiamentos para atração de empresas para os APLs".

Esses recursos irão complementar as ações e ampliar o alcance do
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Projeto Estruturador, pois um dos principais objetivos do Fundo de
Equalização é atender os APLs.

Pára o cumprimento do disposto no inciso II do art. l, serão
utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação de
recursos ordinários e retornos de financiamentos concedidos pelo
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de
Minas Gerais - Fundese -, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do
art. 42 da Lei n 2 15.975, de 2006.

Essas, senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a
Vossa Excelência e a seus Nobres Pares a proposta de lei em apreço.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.255/2006
Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de

Equalização do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de
Cultura - FEC.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
em favor dos seguintes fundos estaduais, observado o disposto no art.
43 da Lei Federal n2 4.320, de lide março de 1964:

Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, de que trata a
Lei: n 2 15.980, de 13 de janeiro de 2006, até o limite de
R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), objetivando o
financiamento de programas de importância estratégica para a
expansão ou modernização das cadeias produtivas ou de suas
aglomerações produtivas locais; e

II - do Fundo Estadual de Cultura - EEC -, de que trata a Lei n2
15.975, de 12 de janeiro de 2006, até o limite de R$10.400.000,00
(dez milhões e quatrocentos mil reais), objetivando o apoio ao
desenvolvimento cultural do Estado.

§ l - Para atender ao disposto no inciso 1 do "caput", serão
utilizados recursos provenientes da anulação da dotação orçamentária
1461 04 123 540 1115 0001 4490 1 32 1, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico.

§ 2 - Para atender ao disposto no inciso II do "caput", serão
utilizados recursos provenientes de:

- excesso de arrecadação de recursos ordinários no valor de
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R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais): e
II - retornos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do art. 4 2 da Lei
n 9 15.975, de 2006, no valor de R$5.400.000,00 (cinco milhões e
quatrocentos mil reais).

Art. 2 - 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 IN Q 577/2006
Belo Horizonte, 2 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n 9 2.916,
publicado no "Minas Gerais" em 17 de fevereiro de 2006, que dispõe
sobre alteração da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMO, a criação de cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na administração
direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A Emenda n2 1 determina que o valor do reajuste de 5% sobre o
vencimento básico dos servidores das carreiras dos Profissionais de
Educação Básica, de que trata a Lei n 2 15.293, de 2004, do Grupo de
Atividades de Educação Superior, de que trata a Lei n 2 15.463, de
2005, e do Grupo de Atividades de Saúde, de que trata a Lei n2

15.462, de 2005, não será deduzido da VTI percebida pelos referidos
servidores.

A Emenda n 9 2 visa a regularizar a situação dos servidores de que
trata o art. 62 da Lei n2 13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados na
Defensoria Pública e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, promovendo o posicionamento dos mesmos na carreira
de Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n2 14.695,
de 30 de julho de 2003.

A Emenda n9 3 altera o valor da VTI do cargo de Procurador—Chefe
constante do item 111.15 do Anexo III da Lei n 2 15.787, de 2005.
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A Emenda no 4 altera o símbolo do cargo de provimento em
comissão de Capelão, constante do Anexo II do Decreto & 17.826, de
1976.

A Emenda n2 5 dispõe sobre a remuneração e carga horária de
trabalho correspondentes ao cargo de provimento em comissão de
Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e à função
de Vice-Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

A Emenda n9 6 altera o inciso III do art. 10 da Lei n 2 15.467, de
2005, estabelecendo a graduação acumulada com pós-graduação
"stricto sensu", como requisito de ingresso no nível V da carreira de
Analista de Gestão, Proteção e Restauro, do IEPHA.

A Emenda n 2 7 visa a adequar a redação do parágrafo único do art.
22 da Lei n2 15.293, de 2004, alterado pelo art. 27 da Lei n Q 15.961,
de 2005.

A Emenda flQ 8 dispõe sobre a VTI para ingresso no nível II da
carreira de Analista Educacional, com habilitação em inspeção
escolar.

A Emenda n2 9 visa a regularizar a situação do servidor aposentado
no cargo de Auxiliar Geral de Seguridade Social, do IPSM, com carga
horária de quarenta horas semanais.

A Emenda n 2 10 altera o inciso II do art. 59 da Lei n 2 15.788, de
2005, e insere parágrafo único no referido artigo, podendo ser feita a
opção de jornada de quarenta horas semanais desde que cumprido o
requisito de que trata o inciso II do "caput" da emenda poderá ser
suprido pelo compromisso do servidor de cumprir a jornada de
quarenta horas semanais pelo período mínimo de dez anos.

A Emenda n 2 11 visa incluir classes de cargos para correção de
inconsistências ocorridas com a publicação das seguintes leis de
carreiras: Lei n 2 15.301, de 10 de agosto de 2004; Lei n g 15.466, de 13
de janeiro de 2005; Lei n2 15.468, de 13 de janeiro de 2005; Lei n2
15.470, de 13 de janeiro de 2005; Lei n 2 15.464, de 13 de janeiro de
2005.

A Emenda n 2 12 propõe alteração do inciso IV do art. 21 da Lei n2
15.784, de 2005, com o objetivo de tornar mais clara a redação do
referido dispositivo.

A Emenda n9 13 cria 10 (dez) cargos de provimento efetivo da
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carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica, de que trata a Lei n g 15.470,
de 13 de janeiro de 2005, lotados na Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais.

A Emenda flQ 14 prevê que as opções facultadas aos servidores do
Poder Executivo são irretratáveis, salvo disposição legal em contrário.

A Emenda nQ 15 altera o artigo 19 da Lei flQ 15.474, de 28 de janeiro
de 2005, instituindo função e prêmio por produtividade dos servidores
designados como autoridade sanitária, com previsão de que a GFRAS
servirá de base de cálculo apenas para férias e décimo terceiro
salário.

A Emenda n 2 16 altera o artigo 11 da Lei n 2 15.462/2005, adequando
a escolaridade exigida para ingresso à alteração da estrutura das
carreiras de nível superior da Secretaria de Estado da Saúde e
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG,
promovida pela Lei n 2 15.786/2005.

A Emenda & 17 visa a regularizar a situação dos servidores do
corpo docente do curso de Pedagogia do Instituto de Educação,
promovendo a transformação de seus cargos em cargos da carreira
de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG.

A Emenda flQ 18 propõe a vedação da utilização cumulativa do
mesmo tempo de efetivo exercício para fins de revisão do
posicionamento na carreira e antecipação da primeira promoção ou
progressão nas carreiras que tiveram tabelas de vencimento básico
instituídas pela Lei n 2 15.784/2005, Lei n2 15.785/2005, Lei n
15.786/2005 e Lei n g 15.961/2005.

As Emendas n 19 e 20 redimensionam cargos comissionados,
funções gratificadas e algumas estruturas orgânicas em instituições
que se apresentam mais propícias e carentes de revisões desses
elementos. Ressaltamos que concentramos as alterações nas
substituições de cargos comissionados por algumas funções
gratificadas, no sentido de prestigiar os servidores de carreira, visando
a atender necessidades pontuais levantadas em áreas-chave do
Governo.

A Emenda n9 21 propõe a equiparação das prerrogativas, vantagens
e representação do cargo de Chefe de Escritório de Representação do
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Governo de Minas Gerais em Brasília às referentes ao cargo de
Secretário de Estado.

A Emenda n2 22 dispõe sobre o posicionamento do servidor que
concluir o estágio probatório na hipótese de revisão de
posicionamento nos termos do disposto no art. 11 da Lei n Q 15.784, de
27 de outubro de 2005, no art. 13 da Lei n g 15.785, de 27 de outubro
de 2005, no art. 11 da Lei n2 15.786, de 27 de outubro de 2005 e no
art. 15 da Lei n 9 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

A Emenda n9 23 altera o item 111.4" do Anexo III da Lei n 9 15.787, de
27 de outubro de 2005, passa a vigorar com as alterações constantes
do Anexo desta Lei em decorrência da incorporação à VTI do valor
corespondente à Ajuda de Representação, de que trata a Lei n2
11.79,de 10 de agosto de 1993.

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.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares a presente proposta de emendas
ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 9 2.916, DE 2006
EMENDA N 9 1

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,
onde convier:

"Art. ( ... ) - O parágrafo único do art. 125 da Lei n Q 15.961, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 125 - ( ... )
Parágrafo único - O reajuste a que se refere "caput" não será

deduzido do valor da VTI percebida pelo servidor."
EMENDA N2

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei n 9 2.916, de
2006, onde convier:

"Art. ( ... ) - Ficam transformados três cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída



62

pela Lei n2 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrentes da
transformação de cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata o inciso 1 do art. 35 da referida lei, em três
cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída
pela Lei n 9 14.695, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput", o quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de
Assistente Administrativo da Defensoria Pública, constante no item 1.4
do Anexo 1 da Lei & 15.301, de 2004, passa a ser de duzentos e
setenta e cinco.

Art. X - Fica transformado um cargo de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída
pela Lei n Q 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrente da
transformação de cargo da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata o art. 48 da referida lei, em um cargo da
carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n2
14.695, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput", o quantitativo de cargos e funções públicas da carreira de
Assistente Administrativo da Defensoria Públida, constante no item
lV.4 do Anexo IV da Lei n 2 15.301, de 2004, passa a ser de quarenta e
seis.

Art. Y - Fica transformado um cargo de provimento efetivo da
carreira de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, instituída pela Lei n 2 15.468, de 13 de janeiro de
2005, decorrente da transformação de cargo da classe de Agente de
Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6 Q da Lei n9 13.720, de 27
de setembro de 2000, lotado no quadro de pessoal da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, em um cargo da carreira de
Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n 2 14.695, de
30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput" o quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
constante no item 1.1.2 do Anexo Ida Lei n Q 15.468, de 2005, passa a
ser de mil e quarenta e sete.
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Art. ( ... ) - Os servidores de que tratam os arts. X e Y serão
posicionados no nível 1, grau A, da estrutura da carreira de Agente de
Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n 2 14.695, de 30 de julho
de 2003.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores
inativos cujos cargos ou funções em que se deram a aposentadoria
foram transformados nos termos dos arts. X e Y, apenas para fins de
percepção do vencimento básico.

Art. ( ... ) - O art. 52 da Lei n 2 14.695, de 30 de julho de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 5 - Fica criada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração
Penitenciária, a carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
composta por cinco mil e quatro cargos efetivos de Agente de
Segurança Penitenciário.

Parágrafo único - A carreira de que trata esta lei pertence ao Grupo
de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo."

EMENDA N 2 3
Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei n 2 2.916, de

2006, onde convier:
"Art. ( ... ) - O valor da VTI do cargo de Procurador—Chefe constante

do item 111.15 do Anexo III da Lei n 9 15.787, de 27 de outubro de 2005,
corresponde a R$414,23 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e três
centavos).

Art. ( ... ) - Fica revogado o art. 120 da Lei n Q 15.961, de 30 de
dezembro de 2005."

EMENDA N4
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n Q 2.916, de 2006,

onde convier:
Art. ( ... ) - O símbolo do cargo de provimento em comissão de

Capelão, constante do Anexo II do Decreto n 2 17.826, de 2 de abril de
1976, fica alterado de PC-3 para PC-6, retroagindo os efeitos da
referida alteração à data de publicação da Lei n g 15.787, de 27 de
outubro de 2005.

EMENDA N 2 5
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 9 2.916, de 2006,
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onde convier:
"Art. ( ... ) - Ficam acrescidos os seguintes arts. 1-A e 1-B à Lei n2

15.301, de 10 de agosto de 2004:
Art. 1 2-A - São de provimento em comissão os cargos de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, com um quantitativo
de 30 cargos.

§ 12 - O cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, com carga horária de quarenta horas semanais, será exercido
em regime de dedicação exclusiva por servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo ou detentor de função pública das carreiras de
Professor de Educação Básica da Polícia Militar e de Especialista em
Educação Básica da Polícia Militar.

§ 2 - Aplica-se à remuneração do cargo de Diretor de Escola do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar o disposto no § 1 2 do art. 52 da
Lei n 2 10.797, de 07 de julho de 1992, alterado pelos arts. B Q da Lei n2
11.091,deo4de maio del993,elOda Lei n2ll.114,del6dejunho
de 1993; nos § 22 e 3 2 do art. 52 da Lei n 9 10.797, de 1992; no art. 48
da Lei n 2 15.788, de 27 de outubro de 2005; no Anexo 1.3.1 da Lei n2
15.787, de 27 de outubro de 2005 e no art. 127 da Lei n 9 15.961, de
30 de dezembro de 2005, retroagindo seus efeitos a l Q de janeiro de
2006.

Art. 1 2-B - É gratificação de função a de Vice-Diretor do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar, com valor correspondente a vinte e cinco
por cento do vencimento básico do servidor.

§ 1 - A função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar será exercida por servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou detentor de função pública das carreiras de Professor de
Educação Básica e Especialista em Educação Básica da Polícia
Militar, com carga horária de vinte e quatro horas semanais.

§ 22 - O Especialista em Educação Básica da Polícia Militar no
exercício da função de Vice-Diretor complementará a carga horária de
quarenta horas semanais, quando for o caso, no desempenho de sua
especialidade, hipótese em que não fará jus ao acúmulo de
gratificações."

EMENDA N 2 6
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,
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onde convier:
"Art. ( ... ) - O inciso III do art. 10 da Lei n 2 15.467, de 2005, com

redação dada pelo art. 69 da Lei n 2 15.961, de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.lO-( ... )
III - para a carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, na

função de Arquiteto, Arqueólogo, Historiador, Geógrafo ou Geólogo:
a) graduação, para ingresso no nível 1;
b) graduação acumulada com pós-graduação "lato sensu", para

ingresso no nível IV;
c) graduação acumulada com pós-graduação "stricto sensu", para

ingresso no nível V."
EMENDA M 7

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n Q 2.916, de 2006,
onde convier:

Art. ( ... ) - O parágrafo único do art. 22 da Lei n 2 15.293, de 2004,
com redação dada pelo art. 27 da Lei n2 15.961, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 - ( ... )
Parágrafo único - Poderá ser aplicado fator de redução ou

supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, nos termos de decreto, após aprovação da
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
para os servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica que
comprovem, mediante certificação, no mínimo três anos de exercício
do cargo de Diretor de Escola."

EMENDA N 2 8
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - O item 11.2.4 do Anexo II da Lei n 2 15.784, de 2005, fica

acrescido dos seguintes termos:
11.2.4 -
Nível II - Superior com habilitação em inspeção escolar - 40 horas:

R$238,45."
EMENDA N 9 9
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Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,
onde convier:

"Art. ( ... ) - Aplica-se aos servidores que passaram para a inatividade
em cargos de provimento efetivo transformados em cargos da carreira
de Auxiliar Geral de Seguridade Social, instituída pela Lei n 2 15.465,
de 13 de janeiro de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, com carga
horária de trabalho de quarenta horas semanais, a tabela de
vencimento básico constante no item V.2.1 do Anexo V da Lei n2
15.961, de 30 de dezembro de 2005.

EMENDA N 2 10
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - O art. 59 da Lei n 2 15.788, de 27 de outubro de 2005, fica

acrescido do seguinte parágrafo único e os incisos 1 e II do "caput"
passam a vigorar com a redação que se segue:

Art. 59 - ( ... )
- à aprovação da Câmara de Coordenação-Geral, Planejamento,

Gestão e Finanças, nos termos de regulamento;
li - ao interstício mínimo de dez anos para a aposentadoria

voluntária, ou ao compromisso firmado pelo servidor de cumprir a
jornada de quarenta horas semanais pelo período mínimo de dez
anos, por meio de formulário específico dirigido à unidade setorial de
recursos humanos do respectivo órgão ou entidade de lotação do
cargo de provimento efetivo.

(. ..)
Parágrafo único - O cumprimento do requisito de que trata o inciso II

do "caput" deste artigo poderá ser suprido pela comprovação de
tempo de contribuição previdenciária igual ou superior a dez anos em
cargo do Poder Executivo Estadual, com carga horária de quarenta
horas semanais de trabalho.

EMENDA N g 11
Acrescentem-se os seguintes artigos e anexos ao Projeto de Lei n9

2.916, de 2006, onde convier:
"Art. ( ... ) - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Esportes na

coluna 'Classe", na linha de correlação correspondente à carreira de
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Analista Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de
Defesa Social, constante na tabela 11.1 do Anexo II da Lei n 2 15.301,
de 10 de agosto de 2004.

Art. ( ... ) - Fica incluída a classe de cargo de Analista de
Comunicação Social na coluna "Classe", na linha de correlação
correspondente à carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia da
SECTES, constante na tabela [V.1.3 do Anexo IV da Lei n2 15.466, de
13 de janeiro de 2005.

Art. ( ... ) - Ficam incluídas as seguintes classes de cargos na coluna
"Classe", na linha de correlação correspondente à carreira de Analista
de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, constante na
tabela IV.1. do Anexo IV da Lei n Q 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

Analista de Comunicação Social, na linha correspondente à
SEAPA;

II - Analista de Planejamento e Analista de Obras Públicas, na linha
correspondente à SEDRU.

Art. ( ... ) - Fica incluída a classe de cargo de Analista de
Comunicação Social na coluna "Classe", na linha de correlação
correspondente à carreira de Analista de Desenvolvimento Econômico
Social do IDENE , constante na tabela IV.7 do Anexo IV da Lei &
15.468, de 13 de janeiro de 2005.

Art. ( ... ) - Ficam incluídas as classes de cargo de Analista de
Educação e Analista da Justiça na coluna "Classe", na linha de
correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da
SEPLAG, constante na tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n 2 15.470, de
13 de janeiro de 2005.

Ar!. ( ... ) - Fica incluída a classe de cargo de Técnico de Cerimonial
na coluna "Classe", na linha de correlação correspondente à carreira
de Agente Governamental da SEGOV, constante na tabela IV.2 do
Anexo IV da Lei n 2 15.470, de 13 de janeiro de 2005.

Art. ( ... ) - Fica incluída a classe de cargo de Analista do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente na coluna "Classe",
na linha de correlação correspondente à carreira de Analista
Fazendário de Administração e Finanças da SEF, constante na tabela
IV.2 do Anexo IV da Lei n 9 15.464, de 13 de janeiro de 2005."

EMENDA N 2 12
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Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei ti 9 2.916, de 2006,
onde convier:

"Art. ( ... ) - O inciso IV do art. 21 da Lei n 2 15.784, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 21 -
IV - o Professor de Educação Básica - PEB -, o Especialista em

Educação Básica, o Analista Educacional no exercício da função de
inspeção escolar, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
o Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, à gratificação
prevista no parágrafo único do art. 151 da Lei n° 7.109, de 1977, e
alterações posteriores;"

EMENDA N 9 13
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 9 2.916, de 2006,

onde convier:
Art. ( ... ) - Ficam criados 10 (dez) cargos de provimento efetivo da

carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica, de que trata a Lei n 9 15.470,
de 13 de janeiro de 2005, lotados na ImprensE Oficial do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único - A identificação dos cargos de que trata o "caput"
será definida em decreto.

EMENDA N 2 14
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 9 2.916, de 2006,

onde convier:
Art. ( ... ) - Todas as opções facultadas em lei aos servidores públicos

da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo Estadual são irretratáveis, salvo disposição legal em
contrário.

EMENDA N 9 15
Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de

2006, onde convier:
Art. ( ... ) - O art. 13, § l, inciso IV, da Lei n 9 15.474,

de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artl3-(...)

lV-( ... )

Lei n 9 2.916, de

de 28 de janeiro

e) proibição de designação de servidor público proprietário,

r:s
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administrador, quotista, sócio ou dirigente de empresa ou instituição
pretadora de serviço ou fornecedora de bens ao Sistema único de
Saúde;

f)i proibição de designação de servidor público empregado de
empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens
ao Sistema único de Saúde, quando se tratar de designação para as
áreas de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e ambiental;

g) proibição de que servidor designado como autoridade sanitária na
área de auditoria assistencial exerça a função quando se tratar de
empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens
ao PUS na qual seja empregado.

"Art. ( ... ) - O art. 19 da Lei n 2 15.474, de 28 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19 - A GFRAS, o PPVS, o PPVEA e o PPAUD não se
incorporam à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou
pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro
benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Parágrafo único - A GFRAS será base de cálculo para a concessão
de férias e de décimo terceiro salário."

EMENDA N 9 16
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei & 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - O inciso II do art. 11 da Lei n° 15.462, de 2005, com

redação dada pelo art. 25 da Lei n 9 15.786, de 2005, fica acrescido da
alíea "c" e sua alínea "b" passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11-(...)
II - ( ... )
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV".

EMENDA N 17
Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei n 2 2.916, de

2096, onde convier:
Art. ( .... ) - Os professores inativos lotados na Secretaria de Estado

deEducação do extinto Curso de Pedagogia do Instituto de Educação
dei Minas Gerais, de que trata a Lei n g 9.413, de 02 de julho de 1987,
serão enquadrados na estrutura da carreira de Professor de Educação

rs
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Superior da UEMG, de que trata a Lei n 9 15.463, de 13 de janeiro de
2005 e na forma da correlação constante no Anexo .....desta Lei.

Art. ( .... ) - A Tabela lV.1.1 do Anexo IV da Lei n° 15.463, de 13 de
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo .....desta Lei.

Anexo
(a que se refere o art. da Lei n°,de de de)

"Anexo IV
(a que se referem os arts. 35, 42 e 43 da Lei n 2 15.463, de 13 de

janeiro de 2005)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Superior
A tabela referente ao item IV.1 .1 - Professor de Educação

Superior - PES foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4.5.2006.
EMENDA N 2 18

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei n 9 2.916, de
2006, onde convier:

"Art. ( ... ) - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 da Lei n 2 15.784, de 2005, não poderá utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos artigos 19 e 47 da referida
lei."

"Art. (...) - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 da Lei n 1 15.785, de 2005, não poderá utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos artigos 16 e 18 da referida
lei."

"Art. (...) - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 da Lei n 2 15.786, de 2005, não poderá utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos artigos 16 e 18 da referida
lei."

"Art. (...) - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 11 da Lei n Q 15.961, de 2005, não poderá utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos artigos 20 e 22 da referida
lei."

"Art. (...) - A progressão e a promoção em carreira do Poder
Executivo Estadual não se acumulam quando os requisitos de tempo
e avaliação de desempenho forem completados simultaneamente
para ambas, prevalecendo neste caso, a promoção."
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EMENDA N 2 19
O Projeto de Lei n2 2.916/2006 fica acrescido do Anexo IV e seus

arts. 52, 6, 72, 16 e § 22 do art. 17 passam a ter a seguinte redação:
"Art. 52 - Ficam criados no Quadro Especial de cargos de provimento

em comissão da Administração Direta do Poder Executivo, a que se
refere o art. 1 Q da Lei Delegada n 2 108, de 2003, os seguintes cargos:

- três cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
II - dois cargos de Assessor Governamental, código MG-105,

símbolo 10/A;
III - seis cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
V- dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
VI - dois cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19,

símbolo AM-19;
VII - dez cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo

GF-01;
VIII - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45;
IX - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo

GF-09;
X - cinco cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-

18;
XI - um cargo de Diretor III, código MG-04, símbolo DR-04;
XII - dois cargos de Diretor de Programa, código MG-87, símbolo

AS-94;
XIII - dois cargos de Assessor III, código MG-24, símbolo AH-24;
XIV - um cargo de Assessor IV, código MG-09, símbolo AC-09; e
Parágrafo único - A identificação, lotação e forma de recrutamento

dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em Decreto,
observado o disposto na Lei n 2 9.530, de 29 de dezembro de 1987."

"Ar!. 62 - Ficam extintos no Quadro Especial de cargos de
provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo,
a que se refere o art. l Q da Lei Delegada n2 108, de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo
9/A;

II - dez cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
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III - cinco cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo
11/A;

IV - quatro cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo
9/A;

V - cinco cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo
8/A; e

Parágrafo único - A extinção de que trata o "caput" deste artigo se
efetivará na data de publicação do decreto que tratar da identificação
dos mesmos."

"Art. 72 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito
da Administração Direta do Poder Executivo Estadual:

- seis funções gratificadas de Coordenador de Área, com valor
correspondente a R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e
trinta e quatro centavos);

II - quatorze funções gratificadas de Gerente de Área, com valor
correspondente a R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e
quatro centavos);

III - doze funções gratificadas de Coordenador de Atividade Central,
com valor correspondente a R$1.151,14 (um mil, cento e cinqüenta e
um reais e quatorze centavos);

IV - sessenta e uma funções gratificadas de Coordenador de
Atividade Administrativa III, com valor correspondente a R$850,00
(oitocentos e cinqüenta reais);

V - dez funções gratificadas de Coordenador de Atividade
Administrativa II, com valor correspondente a R$500,00 (quinhentos
reais);

VI - dez funções gratificadas de Coordenador de Atividade
Administrativa 1, com valor correspondente a R$350,00 (trezentos e
cinqüenta reais);

VII - 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); e

Parágrafo único - As funções gratificadas criadas por este artigo:
- serão exercidas preferencialmente por servidores graduados em

nível superior de escolaridade;

r-Ali
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lir- não constituirão base de cálculo de qualquer outra vantagem
rernuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição n 2 19,
de t de junho de 1998, e nem se incorporarão, para qualquer efeito, à
remuneração do servidor;

III - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo
do servidor designado para exercê-la;

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

- terão suas identificações e destinações fixadas em decreto."
"Art. 16 - Ficam extintas dez funções gratificadas de Coordenador

Regional previstas no art. 8Q da Lei Delegada n2 109, de 2003.
Parágrafo único - A extinção de que trata o "caput" deste artigo se

efetivará na data de publicação do decreto que identificar as
respectivas vagas."

"ArL17-(...)

- Poderá exercer a função gratificada de Coordenador Regional
II e III servidor ocupante de cargo efetivo de outro quadro de pessoal

da administração pública do Poder Executivo até o limite de 30%(trinta
por cento) do total de funções previsto neste artigo."

EMENDA N92O
Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei n g 2.916, de

2006, onde convier:
Art. ( ... ) - O cargo de Secretário Particular do Governador, código

MG-52, símbolo SP-01 passa a denominar-se Secretário Geral, código
MG-106, com remuneração mensal composta de vencimento e
representação, em partes iguais, constante no Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único - O cargo de Secretário-Geral tem as prerrogativas
de Secretário de Estado.

* A tabela referente ao Anexo IV (a que se refere o art. (xx) da Lei
n 2 , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" de
4.5.2006.

"Art. ( ... ) - Fica extinta a Função Gratificada de Gestão do Sistema
Único de Saúde do Estado, criada pelo art. 52 da Lei n 11.103, de 28
de;maio de 1993.
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Art. ( ... ) - Ficam extintas três funções gratificadas de Supervisor de
Atividade Administrativa, de que trata o art. 10, inciso V, da Lei
Delegada n 9 108, de 2003.

Parágrafo único - A extinção de que trata o "caput" deste artigo se
efetivará na data de publicação do decreto que tratar da identificação
das mesmas.

Art. ( ... ) - Ficam transformados em seis cargos de Advogado
Regional Adjunto do Estado, código 663, seis cargos de Advogado
Regional do Estado, código 664, a que se refere a Lei Complementar
n 2 83, de 28 de janeiro de 2005.

§ 1 Q - A identificação dos cargos transformados no "caput' será feita
por Decreto.

§ 2 - Os cargos de Advogado Regional do Estado e de Advogado
Regional Adjunto do Estado têm lotação exclusiva nas unidades de
execução da Advocacia-Geral do Estado situadas fora da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Art. ( ... ) - Fica incluído o seguinte inciso XI no artigo 32 da Lei
Delegada n9 55, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a
Secretaria de Estado de Cultura e dá outras providências:

"Art. 39
Xl - Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário.
(...)
Art. (...) - Fica incluído o seguinte inciso XII no art. 59 da Lei n2

15.298, de 6 de agosto de 2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado
de Minas Gerais:

XII - Auditoria Setorial.

Art. (...) - Ficam criadas sete funções gratificadas de nível
hierárquico intermediário, destinadas à Fundação João Pinheiro, com
valor correspondente a 50 % (cinqüenta por cento) do vencimento do
grau A da referência 5 (cinco) do Anexo III da Lei n° 10.324, de 20 de
dezembro de 1990.

§ l Q - As funções gratificadas criadas neste artigo serão identificadas
em decreto.

§ 2 - A designação e dispensa do exercício da função de que trata

rs
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este artigo dar-se-á por ato do presidente da Fundação João Pinheiro.
Art. ( ... ) - Ficam criados, no Anexo VIII da Lei n 2 10.623, de 16 de

janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n 2 98, de 29 de janeiro de
2003, os seguintes cargos de provimento em comissão:

- um Chefe de Gabinete, com vencimento básica fixado de acordo
com o § 1 Q do art. 52 da Lei n 2 11.728, de 30 de dezembro de 1994,
com fator de ajustamento de 1,66552;

II - dois cargos de Assessor, com vencimento básico fixado com
fator de ajustamento de 0,54200 acrescido de Vantagem Temporária
Incorporável - VTI, no valor de R$421,73 (quatrocentos e vinte e um
reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único - A codificação, identificação e forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.

Art. ( ... ) - Fica criada uma Função gratificada de Gerência de Ensino
à Distância, destinada à Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - UTRAMIG, com valor correspondente a 30% (trinta por
cento) do vencimento básico do cargo efetivo do servidor designado
para seu exercício.

§ 1 - A função gratificada criada neste artigo será identificada em
decreto.

§ 2 - A designação e dispensa do exercício da função de que trata
este artigo dar-se-á por ato do presidente da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.

Art. ( ... ) - O art. 32 da Lei Delegada n2 98, de 29 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG e dá outras
providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.32 -( ... )
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
e) Diretoria de Ensino e Pesquisa;
f) Diretoria de Qualificação e Especialização".
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Art. ( ... ) - O inciso III do art. 32 da Lei Delegada n Q 69, de 29 de
janeiro de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art.32-(...)
III - ( ... )
e) Diretoria de Promoção e Extensão Cultural."
Art. ( ... ) - Ficam criados no Anexo da Lei Delegada n 9 69, de 2003,

os seguintes cargos de provimento em comissão:
- um cargo de Diretor com vencimento básico fixado com fator de

ajustamento de 1,20286; e
II - três cargos de Assessor, com vencimento básico fixado com fator

de ajustamento de 0,54200, acrescido de Vantagem Temporária
Incorporável - VTI, no valor de R$421,73 (quatrocentos e vinte e um
reais e setenta e três centavos).

Art. ( ... ) - Ficam criados no quadro de cargos de provimento em
comissão da Fundação Ezequiel Dias os seguintes cargos, destinados
à sua estrutura intermediária:

- 8 (oito) cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico de
R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais); e

II - 8 (oito) cargos de Assessor-Chefe, com vencimento básico de
R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais).

Parágrafo único - A codificação, identificação e forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.

Art. ( ... ) - O quadro de cargos de provimento em comissão da
estrutura intermediária da Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, a que se
refere o Anexo II do Decreto n g 43.668, de 26 de novembro de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

- criação de dois cargos de Assistente de Gabinete, nível sete, grau
E, conforme Lei Delegada n 2 39, de 3 de abril de 1998, Anexos XIV e
XXXII, e modificações posteriores; e

II - extinção de um cargo de Chefe de Seção, nível onze, grau B,
conforme Lei Delegada n 2 39, de 1998, Anexos XIV e XXXII, e
modificações posteriores.
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§. l - A codificação, identificação e forma de recrutamento dos
cargos criados pelo inciso 1 deste artigo serão estabelecidas em
decreto.

§ 2 - A extinção de que trata o inciso II deste artigo se efetivará na
data de publicação do decreto que tratar da identificação do cargo.

EMENDA N 2 21
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 9 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do

Governo de Minas Gerais em Brasília tem as prerrogativas, vantagens
e representação de Secretário de Estado."

EMENDA N 2 22
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - Na hipótese de aplicação do disposto no art.1 1 da Lei n2

15.784, de 27 de outubro de 2005, no art. 13 da Lei n 2 15.785, de 27
de outubro de 2005, no art. 11 da Lei n 2 15.786, de 27 de outubro de
2005, e no art. 15 da Lei n2 15.961, de 30 de dezembro de 2005, após
a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será
posicionado no grau imediatamente subseqüente ao que estiver
posicionado.

EMENDA N 2 23
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei n2

2.916/2006:
"Art. ( ... ) - O item 1114" do Anexo III da Lei n 2 15.787, de 27 de

outubro de 2005, passa a vigorar com as alterações constantes do
Anexo desta Lei.

§ 1 - As alterações de que trata o "caput" decorrem da incorporação
à VTI do valor correspondente à Ajuda de Representação, de que
trata a Lei n 2 11.179, de 10 de agosto de 1993.

- Os efeitos relativos às alterações de que trata o "caput" são
retroativos a 1 2 de janeiro de 2006."

* A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. , da Lei n 2 , de
de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4.5.2006.

Art.(...) - Fica incluída, no Anexo da Lei Delegada n 2 108, de 29 de
janeiro de 2003, a classe de cargos de Coordenador Institucional,
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código MG-108, símbolo AS-58, integrada por quatro cargos.
§ 12 - Os cargos da classe de Coordenador Institucional, código MG-

108, símbolo AS-58 são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado.

§ 2 - A identificação, lotação e forma de recrutamento dos cargos
de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.

Suprimam-se os artigos 13, 14 e 15 do Projeto de Lei n 2 2.916."
- Publicada, fica a Mensagem em poder da Mesa, aguardando a

inclusão da proposição em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Luís Carlos Guedes Pinto, Secretário Executivo do Ministério

da Agricultura, prestando informações relativas ao Requerimento n2
5.949/2005, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n 2 5.18012005, do Deputado Miguel Martini.
(- Anexe-se ao Requerimento n 2 5.18012005.)

Do Sr. Carlos Roberto Custódio da Silva, Prefeito Municipal de
Capetinga, apoiando a iniciativa desta Casa de aprovar, em 1 2 turno,
projeto de lei que concede auxílio-fardamento aos policiais civis,
militares, Agentes Penitenciários e Socioeducativos do Estado.

Do Sr. Salvador Comes Outra, Prefeito Municipal de Naque,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n Q 2.981/2006, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n 2 2.981/2006.)

Do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, informando da
posição dos recursos do Programa de Modernização Institucional e
Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado de Minas
Gerais - "Novo Somma", em 31/3/2006. (- 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n 9s 675/2003;
2.632 e 2.791/2005; e 2.926, 2.979, 3.054, 3.055, 3.056, 3.077 e
3.109/2006, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado (3),
encaminhando cópia dos convênios que menciona realizados por essa
Secretaria. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente de Negócios
da CEF (3), prestando informações relativas ao Contrato de Repasse
n 2 171.679-99/2004/OGU/Agência Nacional de Aguas - ANA -
Programa Gestão de Recursos Hídricos - e a Fundação Rural
Mineira - Ruralminas; e aos Créditos de Repasse OGU/ME n2s
0.172.236-53 e 0.172.235-48. (- 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. Jomara Alves da Silva, Assessora-Chefe de Políticas e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, prestando informações
relativas ao Requerimento n2 5.837/2005, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Nilo Sérgio Gomes, Presidente do Sindicato de Engenheiros
no Estado de Minas Gerais - Senge -, solicitando seja o segmento da
engenharia, arquitetura e agronomia incluído no tratamento
diferenciado dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte pelo Projeto de Lei Complementar n 2 123/2004. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Roque Camêllo, Presidente da Academia Marianense de
Letras, Ciências e Artes, manifestando-se contrariamente à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição n 2 95/2006, da Deputada Ana
Maria Resende, que transfere simbolicamente a Capital do Estado
para Mariana e Matias Cardoso, alternadamente, nas comemorações
do Dia do Estado de Minas Gerais. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n2 9512006.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, informando da

impossibilidade de comparecer à audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos para debater o Projeto de Lei Federal n2
4.55912004. (- A Comissão de direitos Humanos.)
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Da Sra. Elien Gracie, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal
(2), informando que esse Tribunal, por unanimidade, julgou
procedente as ações diretas para declarar a inconstitucionalidade do
art. 137 da Lei Complementar n 2 65, de 2003 - Adin n 2 3.043 - e para
declarar a inconstitucionalidade do art. 154, VI, e do art. 156 da Lei
Complementar n2 59, de 2001 - Adin n2 3.227.

CARTÃO
Do Sr. Reinaldo Alves Costa Neto, Diretor-Geral do Departamento

de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG,
encaminhando livreto ilustrativo da construção do Expominas. (- A
Comissão de Transporte.)

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 Q 3.256/2006
Declara de utilidade pública a Academia Leonística Mineira e

Brasiliense de Letras - ALMBL -, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Academia Leonística

Mineira e Brasiliense de Letras - ALMBL - , com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Academia Leonística Mineira e Brasiliense de Letras

possui como finalidades primordiais estimular, apoiar e difundir a
produção literária, em suas diversas modalidades, no Estado de Minas
Gerais e no Distrito Federal, em especial no âmbito do movimento
leon ístico.

Para a consecução de seus objetivos, articula e interage com as
Prefeituras Municipais e com entidades públicas e privadas, visando
obter apoio financeiro para a implementação de seus projetos
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institucionais e literários.
Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres

colegas à aprovação deste projeto.
- 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 g 3.257/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança

Esperança, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Criança Esperança, com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: A Creche Comunitária Criança Esperança, com sede

no Município de Betim, pessoa jurídica de direito privado, de caráter
educacional, cultural e de assistência, é uma associação sem fins
lucrativos.

Tem por finalidade o atendimento de crianças de 4 meses a 6 anos
nas áreas de educação, alimentação, promoção da saúde, cultura,
lazer, esporte, estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de
igualdade, liberdade e solidariedade, com vistas a seu
desenvolvimento integral nos aspectos físico, afetivo, cognitivo e
social, contribuindo para o exercício da cidadania.

A documentação está em consonância com a Lei n 2 12.972, de
27/7/98, com as alterações feitas pela Lei n 2 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço 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.

1.	 PROJETO DE LEI N 9 3.258/2006
Cria a obrigatoriedade da prestação de serviços junto a vítimas de

acidentes de trânsito, por menores flagrados dirigindo automóvel sem
carteira de habilitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 2 - Ficam obrigados a prestar serviços, durante sessenta dias,
em hospitais e junto a vítimas de acidentes de trânsito, os jovens
menores de idade que forem flagrados por autoridade policial dirigindo
sem possuir carteira de habilitação.

Art. 22 - O Poder Executivo viabilizará esta medida socioeducativa
celebrando convênios com os hospitais, as Varas de Infância e da
Juventude e os Conselhos Tutelares.

Art. 32 - Os jovens infratores de trânsito deverão permanecer no
mínimo quatro horas por dia prestando serviços aos .acidentados de
trânsito nos hospitais conveniados.

Art. 4 - Os pais serão responsabilizados pelo não-cumprimento
desta lei.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2006.
Leonídio Bouças
Justificação: Este projeto de lei visa, por meio dos órgãos

competentes a fixar a obrigatoriedade da prestação de serviços junto
a vítima de acidentes de trânsito em hospitais, por jovens menores de
idade que forem flagrados por autoridade policial dirigindo sem
habilitação. A medida que propomos tem a finalidade principal de
educar e responsabilizar os jovens pela infração que cometeram,
mostrando-lhes as conseqüências de tal fato. A medida não invalida
as penalidades legais a seus pais e responsáveis.

Por esses motivos é que peço a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte

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

PROJETO DE LEI N 2 3.259/2006
Determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias

nas embalagens de leite dos tipos C e B.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - O quadro de vacinas infantis obrigatórias determinadas pelo

Ministério da Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos
tipos C e B.

Art. 2 - Para cumprimento do disposto no art. 12 pelas empresas
responsáveis na confecção de embalagens, a Secretaria Estadual de
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Saúde fornecerá o quadro atualizado do calendário de vacinas
vigéntes no Estado de Minas Gerais.

A'rt. 3 - Caberá a órgão próprio do Governo Estadual a fiscalização
das: embalagens, recolhendo aquelas que estiverem em desacordo
com esta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo, dentro do prazo previsto para
a vigência desta lei, regulamentara o disposto no "caput' deste artigo,
ser prejuízo de sua observância, vencido o prazo estabelecido no art.
49•

Art. 42 - Esta lei entra em vigor em cento e vinte dias a contar de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2006.
Lconídio Bouças
Justificação: Ninguém desconhece quanto úteis e necessárias são

as vacinas para a preservação da saúde das pessoas e como forma
de erradicação das doenças, sobretudo as que abrangem as grandes
massas populares, especialmente as crianças. Por isso, é oportuno,
sein dúvida, este projeto de lei, que determina a impressão do quadro
de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite, na medida
em que se torna necessária a maneira mais pratica, mais econômica e
mais abrangente possível, como conseqüência de: baratear os custos;
entrar em todos os lares mineiros; dar conhecimento permanente e
imediato das datas das vacinas obrigatórias.

Ademais, se constitucionalmente a preservação da saúde e do
direito de todos é obrigação do Estado, nada mais justo e oportuno do
quê facilitar, sempre e ao máximo, à população informações sobre
terna que diretamente lhe diz respeito.

- Publicado, vai o proejto 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 3.260/2006
Estabelece condições para a distribuição e a comercialização de

bebidas alcoólicas no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas

colocadas no mercado de consumo do Estado de Minas Gerais farão
constar, de maneira visível e clara, nas embalagens dos referidos

ai
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produtos, as expressões:
- "Proibida a venda a menores de 18 anos";

II - "O uso abusivo desta substância causa diversos males à saúde".
Parágrafo único - Ficam proibidas a distribuição interna e a

comercialização no Estado de Minas Gerais, de produtos cujos rótulos
ou embalagens não estejam de acordo com o disposto neste artigo.

Art. 2 - Os distribuidores de bebidas, quando fabricados em outro
Estado ou País, ficarão responsáveis pelo cumprimento desta lei, caso
os rótulos não venham adequados desde a fabricação.

Art. 3 - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas
adequarão as embalagens dos seus produtos ao exigido nesta lei no
prazo de cento e oitenta dias.

Art. 49 - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo
para sua melhor aplicação.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2006.
Leonídio Bouças
Justificação: O objetivo desta proposição é chamar a atenção, de

forma geral, da comunidade mineira sobre os males causados à
saúde pelo uso imoderado de bebidas alcoólicas e, de forma
específica, dos menores de idade, que são proibidos de consumi-Ias.

Não resta a menor dúvida de que a ingestão de bebidas alcoólicas
de modo continuado causa graves conseqüências ao organismo
humano.

Essa proposta, embora seja apenas uma pequena iniciativa, que, de
forma alguma resolve em definitivo o problema do consumo de
bebidas alcoólicas, trata-se de medida educativa importante,
principalmente por se referir aos jovens. Sendo assim, identifica-se o
parlamento como o melhor local para que se inicie esse processo de
conscientização da sociedade. Por isso acredito e confio na
aprovação desta proposição pelos nobres pares desta Casa.

- 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.

REQUERIMENTOS
N 9 6.503/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Luiz Carlos Costa,
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Presidente do jornal "Diário do Comércio", pela comemoração do
centenário de nascimento do jornalista José Costa.

N 2 6.504/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Solar AM pelo transcurso
de seus 80 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N 2 6.505/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Delegada Mary Simone Reis, ao
Delegado Hamílton Tadeu e aos Detetives Jari de Almeida Cruz,
Cristiano Silva Cassirniro e Nelson Pereira da Rocha pela prisão de
Euçípedes Martins. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N Q 6.506/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que adote as
prõvidências necessárias a fim de se assegurarem os recursos
financeiros suficientes para aquisição de gêneros alimentícios da
merenda escolar nos estabelecimentos que oferecem educação de
jovens e adultos. (- A Comissão de Educação.)

N Q 6.507/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do BDMG pedido de informações sobre
os financiamentos feitos no Estado para a criação e manutenção de
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

N 9 6.50812006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado à Copasa-MG e ao Ministério Público pedido de envio a
esta Casa de cópia do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -
firmado entre a referida empresa e o Ministério Público Estadual,
referente à reativação das atividades de envasamento de água
mineral nas unidades de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N 2 6.509/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que adote as providências cabíveis no que diz respeito à
atuação da Sra. Izabel Cristina de Freitas Prudêncio, Juíza da
Comarca de Santa Vitória. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.510/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Conflitos Agrários cópia de documentação apresentada a essa
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Comissão, na reunião de 6/4/2006, pelo Sr. Fausto Ferraz Lorena,
bem como das notas taquigráficas dessa reunião.

N 2 6.511/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
agilizado o envio a esta Casa de projeto de lei relativo ao aumento do
percentual do ICMS ecológico.

N 2 6.512/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
enviada à Ministra do Meio Ambiente cópia de ofício do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Jequitinhonha, relativo à implantação da
Reserva Biológica da Mata Escura.

N 2 6.513/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República e à Ministra do Meio
Ambiente com vistas à revisão do decreto que criou a Reserva
Biológica da Mata Escura.

N 2 6.514/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitada às Ministras da Casa Civil e do Meio Ambiente a concessão
de audiência com os membros dessa Comissão, para discutir os
problemas gerados pela criação da Reserva Biológica da Mata
Escura.

N 2 6.51512006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas à criação de
grupo de trabalho para rever os limites da Reserva Biológica da Mata
Escura.

N 2 6.516/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo à Ministra do Meio Ambiente com vistas à
participação dos membros da referida Comissão e da Fetaemg no
grupo de trabalho criado pela Portaria n 2 354, de 2005.

N 2 6.517/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo aos Secretários de Agricultura e de Meio
Ambiente com vistas a que seja celebrado convênio entre a Secretaria
de Meio Ambiente e as entidades representantes dos produtores
rurais, para a orientação e a elaboração dos procedimentos relativos
ao licenciamento ambiental das atividades agropecuárias e
agroindustriais.

N 9 6.518/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
sejam enviadas ao Presidente da República, aos Ministros da
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Agicultura e da Fazenda, ao Governador do Estado e ao Secretário
de Agricultura cópias do documento "Crise no Campo".

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja realizado
cicio de debates nesta Casa com vistas a discussão das bases do
piahejamento estratégico da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
(- Á Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro e outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, Fahim Sawan
e outros, Sargento Rodrigues e outros e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Saúde, de Turismo, de Administração Pública,
de Assuntos Municipais e de Educação, da Deputada Maria Olívia e
do Deputado Sávio Souza Cruz (2).

Oradores Inscritos
P Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
Q Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas e telespectadores, quero abordar três assuntos. O primeiro
é sobre a matéria que saiu hoje, no jornal "Estado de Minas", sobre as
importantes modificações que ocorreram no aglomerado Santa Lúcia
e sobre os impactos positivos da ação do Estado, da Prefeitura,
prirjicipalmente das ONGs, das igrejas e dos movimentos sociais que
ali existem, especialmente o impacto na infra-estrutura desse
aglomerado, onde há três bairros, com cerca de 35 a 40 mil
habitantes.

Em 2001, tivemos a oportunidade, enquanto Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, de realizar uma audiência pública
com a presença de centenas de pessoas, da comunidade como um
todo, inclusive os jovens. No fundo da parede, no local onde
realizávamos a audiência pública, havia 95 cruzes simbolizando que,
nos três anos anteriores - 1998, 1999 e 2000 -, havia morrido esse
mesmo número de pessoas. Todas foram vítimas de homicídio,
especialmente por arma de fogo e pelo tráfico de drogas.

Nós, que tomos parceiros, hoje vemos, com satisfação, que o
espaço do aglomerado Santa Lúcia está transformado. Tivemos a
oportunidade de estar lá e ver o bom exemplo de um local como



88

aquele ser transformado preventivamente, com a ação do Estado,
especialmente da Polícia Militar, das associações, das ONGs e do
movimento da arte.

Agora temos um ambiente mais seguro, onde, nos últimos anos, tem
havido bem menos vítimas de homicídios do que na época em que lá
estivemos.

Hoje se pode andar tranqüilamente pelo Aglomerado Santa Lúcia a
qualquer hora do dia ou da noite, o que demonstra uma ação acertada
do Estado e da comunidade local. Esse exemplo deve ser um símbolo
das modificações e da questão relativa à infra-estrutura. A questão
será discutida no seminário sobre segurança pública. E um exemplo
do que se pode fazer quando há infra-estrutura básica e melhorada,
quando a sociedade participa mais e quando o Estado está mais
presente; ou seja, tudo muda completamente.

Procederei à leitura do ofício de uma ONG que preserva o meio
ambiente de Barroso, assinado pela Sra. Celi Moura de Souza Dias,
Vice-Coordenadora da Odesc. (- Lê:)

"Exmos. Srs. Deputados Estaduais do Estado de Minas Gerais, a
Organização de Desenvolvimento Sustentável e Comunitário -
OSCIP -, sediada na cidade de Barroso, bem como os moradores da
cidade de Barroso, vêm respeitosamente expor e requerer o seguinte.

Do Acidente Ambiental: entre os dias 5 e 10/4/2006, ocorreu na
cidade de Barroso um acidente ambiental, amplamente divulgado
pelos meios de comunicação e boletins de ocorrência anexos.

O fato demonstrou a fragilidade existente no processo de produção,
transporte e recepção de resíduos destinados para a indústria
cimenteira.

Os moradores da cidade de Barroso, em especial do Bairro Rosário,
sofreram contaminação aguda, cujos principais sintomas são cefaléia,
vômitos, oscilações de pressão arterial, problemas respiratórios, entre
outros eventos, como alteração de humor, etc.

O órgão ambiental, Feam, compareceu no local somente na
segunda-feira a requerimento do jornalista Ricardo Beghini, do jornal
"Estado de Minas". As empresas responsáveis pelo acidente não se
dignaram a comunicar o fato ao órgão ambiental.

A polícia ambiental compareceu ao local, mas não coletou amostra
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do resíduo para análise.
O material foi coletado de forma inadequada pelos moradores e

repassado ao órgão ambiental.
Përito da Polícia Civil teria coletado material.
Não foi informada a quantidade, a espécie e os níveis de

concentração do resíduo.
Depois dessa sucessão de trapalhadas, permaneceu como era

antes, com pequenos e poucos acertos.
Episódios dessa natureza demonstram a fragilidade do sistema legal

e, pior, que o órgão ambiental somente previu solução para o
acidente, não para a saúde humana.

A Odesc manteve contato com a ONG parceira, e o resultado foi
positivo porque a autoridade local, ou seja, o Prefeito, manteve
contato com a Jeffer Castelo Branco, ONG - ACPO, de São Paulo, e
foi contatada a melhor equipe sobre o tema existente no País.

Não sabemos se tal contato será efetivado.
Assim	sendo,	como organização da sociedade civil,

acompanharemos o desenrolar dos fatos.
Comunicamos ao Grupo de Trabalho sobre Químicos do Fórum

Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais e da Rede Brasileira
da.: Justiça Ambiental, a Rede internacional Gaia, e mantivemos
contato com o Prof. Marcelo Firpo Porto, da Escola Nacional de Saúde
Pública - Fiocruz.

contatamos o Deputado Estadual Edson Rezende desta nobre Casa
Legislativa.

Das comissões parlamentares: E cediço que as comissões
parlamentares têm papel importante na audiência da sociedade civil
sobre temas relevantes e na elucidação de fatos de interesse público
do povo de Minas Gerais.

Do requerimento: A ocorrência do acidente ambiental e o trato dado
pelos diversos atores ao tema merecem a atenção dos representantes
do. povo. O sistema de transporte de cargas perigosas é falho. Os
grandes empreendedores não parecem dedicar a devida atenção à
matéria.

Devemos questionar: 1 - Quantos acidentes do mesmo gênero não
ocorreram por completa ignorância? 2 - As avaliações de risco estão
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sendo feitas? 3 - O órgão ambiental tem atuado de maneira
satisfatória? 4 - Qual o número de pessoas diariamente expostas a
riscos químicos?

Em suma: o escopo do presente pedido é requerer que se instale
comissão para discussão da matéria pela sua relevância e interesse
público.

Pedimos deferimento. Barroso, 13 de abril de 2006. Celi de Souza
Dias, Vice- Coordenadora do Odesc."

Estivemos presentes no local onde, de fato, foi derramado um
caminhão - não sabemos quantas toneladas de substâncias tóxicas,
que contaminaram a rede de esgoto da cidade, foram despejadas no
bueiro um pouco distante do bairro chamado Rosário. Esse fato é
grave. Solicitamos audiência pública na Comissão de Meio Ambiente
desta Casa - já estamos agendando, com o Presidente dessa
Comissão, uma discussão mais detalhada sobre o caso, que é grave e
provocou problemas de saúde na população. Portanto é preciso rever
essa situação e punir devidamente os culpados, se houver.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, diz respeito à matéria veiculada
no "Estado de Minas" que trata da radiografia de um país na
emergência e da medicina em risco. O título é o seguinte: "Médicos
renomados acreditam que deve haver maior fiscalização das escolas
e sugerem que o governo não permita mais a abertura de novas
faculdades, além de intensificar a avaliação". Na pág. 13 do jornal do
dia 30/4/2006, domingo, matéria importante demonstra que, em
comparação com os Estados Unidos, o Brasil tem mais escolas. No
entanto eles têm 100 milhões de habitantes a mais. Lá há 125 escolas
de Medicina, enquanto aqui há 155, ou seja, o Brasil possui 30
faculdades de Medicina a mais do que os Estados Unidos, apesar de
ter um número populacional bastante inferior. Essa é uma das
matérias mais importantes desta semana. Estamos preocupados com
a situação. O Dr. Ronaldo, assim como outros parlamentares desta
Casa que são médicos, sabe da importância e dos problemas que
vivemos com relação às faculdades que, mercantilisticamente, se
proliferam pelo País. Muitas nem sequer possuem ambulatório,
hospital-escola e laboratórios adequados, além de instalações e infra-
estrutura. Estão formando médicos em quantidade no País, sem o
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devido critério da qualidade. O Conselho Federal de Medicina e vários
conselhos regionais, incluindo o CRM, têm impetrado ação na Justiça
para impedir a abertura de determinadas escolas ou paralisar outras,
em razão da falta de qualidade e da ineficiência de infra-estrutura e
recursos humanos, ou seja, da falta de profissionais qualificados.
Mu!tos jornais denunciam isso; muitas vezes, um catedrático dá seu
nome, mas as aulas são ministradas por outra pessoa. Essa questão
da qualidade na formação de um profissional tão importante como o
médico, que cuida da vida, é primordial. Parabenizamos o jornal
"Estado de Minas" por ter feito matéria tão importante. Esperamos que
continue nessa linha, para que haja outro caminho em relação à
abertura indiscriminada de faculdades de Medicina.

Não é de hoje que entidades médicas como a Associação Médica de
Minas Gerais, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais, juntamente a lideranças e parlamentares,
travam uma campanha contra a abertura indiscriminada e a
mercantilização das escolas de Medicina em Minas e no Brasil.

Neste segundo mandato, apresentei o Projeto de Lei n 2 2.333/2005,
cot o objetivo de aperfeiçoar a legislação existente sobre o processo
de: criação, autorização de funcionamento, acompanhamento,
avJiação e reconhecimento dos cursos de graduação em Medicina,
Odntologia e Psicologia. Trata-se de cursos na área da saúde, que,
nos termos da legislação federal, devem receber prévia manifestação
dessas entidades representativas das respectivas categorias
profissionais para sua implementação.

Na última década, em decorrência da perda de prioridade nas
políticas públicas do Estado, induzida pelo modelo de
desenvolvimento econômico da globalização neoliberal, a expansão
de cursos médicos e a ampliação de vagas nos já existentes,
acompanhadas da queda da qualidade da formação acadêmica,
provocaram o debate sobre a necessidade ou o oportunismo para a
criação de novas escolas médicas.

Foi nesse contexto que, em 2002, a Associação Médica Brasileira -
AMB - promoveu fóruns regionais denominados "Novas Escolas de
Medicina: necessidade ou oportunismo?". Um deles ocorreu em Belo
Horizonte, com a finalidade de definir estratégias de ação político-
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institucionais no País para a necessidade de restrições à criação de
novos cursos de graduação em Medicina. De lá para cá, outros
setores, como a OAB, também manifestaram preocupação com a
abertura indiscriminada de cursos e de escolas superiores.

No caso da medicina, Minas tem atualmente 21 escolas em
funcionamento. Destas, 16 são particulares, e 6 delas estão em
situação irregular, de acordo com o Conselho Regional de Medicina.
Somente 3 foram autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação,
em detrimento da legislação federal. As demais não possuem
autorização do MEC, do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho
Nacional de Educação.

Queremos ressaltar que não é possível tratarmos a vida das
pessoas com a visão do lucro e que a escola é o lugar onde se forma
o profissional. Nela ele obterá base conceitual para compreender a
responsabilidade e a missão que a profissão representa na sociedade.
No caso das escolas médicas, tratamos de vidas, e não, de lucro.

Sem dúvida, a questão da qualidade é crucial. Entendemos que a
manutenção de cursos de baixa qualidade constitui ato prejudicial à
sociedade, na medida em que não propiciarão aos estudantes
condições competitivas para enfrentarem o mercado de trabalho.

A população precisa ser alertada sobre essas escolas de baixa
qualidade, já que os alunos correm o risco de não poderem exercer a
profissão depois de formados, por causa de irregularidades na
abertura dos cursos. Isso implica gastos para as famílias e prejuízo
profissional para os estudantes.

Queremos melhorar a capacidade instalada e regular o número de
médicos que se formam ano a ano de acordo com o que preconiza a
Organização Mundial de Saúde e a qualidade do ensino ofertado.

Essa proposição nos remete à construção do diálogo entre os
diversos segmentos sociais interessados nos assuntos em debate na
arena pública. Além disso, oferece tratamento adequado ao ensino
superior, já que supera visão simplesmente mercantil da formação
universitária, na medida em que insere entidades da sociedade
representativas do setor de saúde no processo de instituição de
cursos superiores ligados à área.

Entendemos que o momento atual é oportuno para se renovar o
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debate sobre a questão, razão pela qual contamos com os nobres
par és para que o projeto de lei de nossa autoria, que já está em
condições de ser apreciado em 12 turno no Plenário da Assembléia
Legislativa, tenha regular tramitação e ampla aprovação nesta Casa.
Esse projeto regulamenta essa questão no Estado e diz que, antes de
ser, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, esse curso
precisa passar pelo Conselho Regional de Medicina, que leva em
conta a questão da qualidade e da regionalização dessas escolas.

Falámos aqui sobre determinada situação em que um médico bem
preparado estará em condições adequadas de salvar uma vida. Se
nãà estiver, o paciente sob sua responsabilidade estará em risco,
especialmente em caso de urgência e emergência.

Portanto, a exemplo do que fizeram os EUA na década de 20, em
1910, o educador Abraham Flexner fez uma avaliação dos cursos de
Medicina e concluiu que 120 das 160 faculdades de Medicina dos
EUA apresentavam péssimas condições de funcionamento. Nesse
perodo, Flexner fez um movimento e uma limpeza para dizer que é
preciso escolas de qualidade. A partir desse movimento, os EUA
paásaram a obter escolas de melhor qualidade. Podemos dizer que
hoje os EUA são um dos países que se encontram na ponta da boa
medicina praticada no mundo, não somente quanto ao ensino, mas
também quanto à extensão e à pesquisa.

Então, fica aqui um pedido aos Srs. Deputados para a aprovação
desse projeto, mas, muito mais, esperamos que o Conselho Nacional
deEducação faça uma avaliação criteriosa no tocante à abertura de
novas escolas, Sr. Presidente.

Se fizermos uma avaliação dos três últimos anos, veremos que
foràm abertos, em Minas Gerais, 68 novos cursos, de Medicina e de
outras matérias. Onde trabalharão tantas pessoas se o mercado está
saturado em várias áreas? E preciso haver um alerta para que o
nosso Conselho Estadual de Educação também tome para si essa
responsabilidade de observar a qualidade das escolas e, muito mais,
o mercado de trabalho para essas pessoas. Muito obrigado.
* - em revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, o
Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados e telespectadores que acompanham
a TV Assembléia, nesta semana, comemoramos o Dia do
Trabalhador. Foi uma comemoração muito especial. Isso porque,
depois de muitos anos, o Brasil tem realidades e números cada vez
mais promissores para os seus trabalhadores.

Todos sabemos que o Brasil acumula uma dívida social histórica,
afinal, são décadas, séculos de sucessivas e permanentes exclusões
de toda ordem e de toda natureza.

O governo Lula assumiu um país com aproximadamente 52 milhões
de brasileiros em situação de pobreza, como resultado dessa histórica
concentração de renda e de desigualdade social. No entanto a
determinação, o compromisso histórico dele e do nosso partido, o
Partido dos Trabalhadores, vem conseguindo, com a ajuda da
sociedade civil, de outros partidos e de outros segmentos,
implementar um programa de governo que está conjugando
crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social.

Chegamos, nesta semana, no 1 2 de maio, com um salário mínimo de
aproximadamente US$170,00. E evidente que é um salário distante
daquilo que merece o povo trabalhador brasileiro, mas foi um salário
que conseguiu superar os reajustes de 31 dos 38 itens da cesta
básica. O brasileiro hoje tem condição de se alimentar melhor. Oitenta
por cento dos acordos coletivos de trabalho tiveram reajustes
superiores à inflação acumulada no período.

Algumas das questões básicas da população estão sendo
equacionadas, entre elas, a fome. Basta o cidadão comparar o salário
mínimo e o custo da cesta básica do governo Fernando Henrique com
os do governo Lula hoje.

Hoje o trabalhador tem a grande possibilidade de fazer uma
pequena reforma, uma pequena construção, porque o preço do
cimento está mais baixo. As melhoras não são apenas para o
trabalhador pobre, de baixa renda.

Novos empregos formais estão sendo criados, numa média de 90 a
95 mil empregos por mês. A agricultura familiar, que hoje tem recursos
praticamente triplicados para o crédito maior e mais fácil, a correção
da tabela do Imposto de Renda e várias outras medidas estão sendo
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tomadas, inclusive para aqueles que, como resultado dessa exclusão
social, ainda estão fora do mercado de trabalho ou com uma renda
muito baixa. Essas pessoas têm hoje a cobertura do maior programa
de transferência de renda com condicionalidades que já houve, em
qualquer época, no nosso país: é o vitorioso programa Bolsa-Família,
que, só em Minas Gerais, atinge mais de um milhão de famílias
pobres e, no Brasil, mais de nove milhões. Programas que, em Minas
Gerais, associados a outros do campo da segurança alimentar, como
o programa de distribuição de leite, que, no semi-árido mineiro,
distribui 150 mil litros de leite por dia para as famílias pobres,
programas de compra direta local, programas de restaurantes
populares, de cozinhas comunitárias, em parceria com o Estado,
através da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, tão bem conduzida pela
nossa colega Elbe Brandão, fizeram com que, no semi-árido mineiro,
a desnutrição infantil fosse reduzida, mostrando que as iniciativas
sociais não são assistencialistas, são promotoras da vida.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Agradeço ao nobre colega
Deputado André Quintão. Amanhã estarei na tribuna da Casa,
prestando esclarecimentos de um trabalho desenvolvido e executado
por uma Secretaria que saiu do nada e chegou a movimentar e
disponibilizar recursos da ordem de R$31 3.000.000,00 para políticas
públicas diferenciadas. Com muita tranqüilidade, haverei de
reconhecer as parcerias com o governo federal, através de seis
Ministérios, e, com eles e V. Exa., de comemorar esse dado da queda
da desnutrição de 17,9% para 5,3%, do que Minas tem que se
orgulhar, pois, em toda a região do Nordeste, perde apenas para a
Paraíba.

Deputado André Quintão, pude utilizar a tribuna para elogiar o
Presidente da nossa Casa pela criação da Comissão de Participação
Popular, tão bem conduzida por V. Exa.

Esse também é o momento de mostrarmos - tivemos um choque de
gestão, tivemos que nos enquadrar no gerenciamento do PMDI de
Minas Gerais - como esse recurso foi utilizado e agradecermos
publicamente à Pastoral da Criança, porque Minas Gerais é o único
Estado da Federação que chamou a sociedade civil organizada para
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participar de uma ação pública. Haverei de ter V. Exa. como parceiro,
para transformarmos o programa do leite em política pública, numa
ação continuada, pois esse programa não só mediu resultados, como
também fortaleceu a renda de mais de 4.500 produtores daquela
região e fez renascer cooperativas de laticínios que estavam
fechadas. Dessa forma celebraremos, nesta Casa, não uma disputa
partidária, não uma disputa conceitual, mas sim o resultado de
causas, para que o Consea reconheça o programa Leite pela Vida
como um dos maiores programas de controle social deste país em
Minas Gerais.

Parabéns a V. Exa. por estabelecer esse conceito de seguridade
social. Com a parceria entre o governo federal e o estadual, a
sociedade civil organizada e as entidades religiosas, celebraremos a
vida, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no
sertão das Minas Gerais e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Muito obrigada.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputada. Faço aqui o
registro da parceria importante da Secretaria conduzida por V. Exa.
Ressaltamos a seriedade do trabalho e, especialmente, a capacidade
de articular as entidades da sociedade civil. O combate à desnutrição
materno-infantil seria absolutamente inatingível não fosse o empenho
da Pastoral da Criança, que muitas vezes, antes mesmo do poder
público, efetua esse trabalho não apenas em Minas, mas também no
Brasil.

Sr. Presidente, reconhecendo que ainda temos muito a trilhar e que
o trabalhador brasileiro ainda tem muito a conquistar, temos a
convicção de que o governo do Presidente Lula, majoritariamente
conduzido pelo PT, está fazendo seu trabalho.

Aliás, o Governador, até fugindo de seu feitio, na semana passada
criticou acidamente nosso partido, dizendo que estaria acabando, pois
não se lembrava sequer de seis lideranças expressivas dele.

Parece que o Governador não acompanhou as eleições diretas do
PT, de que participaram 350 mil filiados, apesar de estarmos no auge
da maior crise política enfrentada pelo partido. Parece que o
Governador não imaginou que teríamos um encontro com mais de
1.200 delegados, eleitos democraticamente na quase totalidade dos

rÀ



97

Municípios brasileiros - dos 5.562 Municípios, o PT está presente,
Deputado Padre João, em mais de 5 mil. Para cada desfiliação, no
auge da crise, o PT trouxe mais cinco novos filiados, ou seja, a
proporção de entrada e saída foi de cinco para um. E o PT, nesse
último encontro nacional, deu mostras de sua maturidade, de seu
rumo claro e de sua convicção de que esse projeto político precisa
continuar, até com mais ousadia, pois a situação estará melhor.

No primeiro governo, arrumamos a casa, consertamos a bagunça
instalada, realizamos uma política macroeconômica que conjugou
crescimento com distribuição de renda. O Presidente Lula promoveu
no País um verdadeiro choque de inclusão social, como nenhum outro
havia feito em nossa história. E o PT está absolutamente unificado em
torno da continuação desse projeto político vitorioso.

Quiseram, precocemente, destruir o PT; anunciar seu fim. Alguns
continuam a insistir nessa tese equivocada, mas o partido, por meio
de seu Presidente, está mostrando para o trabalhador, para o povo
pobre, para os trabalhadores do campo e da cidade e também para os
segmentos empresariais que têm responsabilidade com o País e que
é possível governar e fazer o Brasil crescer com igualdade, justiça,
fraternidade e, principalmente, inclusão social, por meio de políticas
públicas redistributivas da renda nacional.

E isso que o governo Lula está fazendo, e não é por outro motivo
que tem tanta receptividade e adesão social.

No dia 5, o Presidente Lula estará novamente em Minas Gerais, em
Ouro Preto e Mariana, revisitando nossa história, inaugurando a
importante reativação de um trecho ferroviário, com viés voltado para
o turismo. Minas Gerais nunca recebeu tantos recursos, tantas obras
e iniciativas federais como agora; como o Luz para Todos, um
programa federal, o Bolsa-Família, o Pronaf, que são iniciativas
recebidas na área social e cultural. Pelo carinho que tem com o nosso
Estado, o Presidente Lula estará novamente aqui para mais uma
inauguração, mais uma iniciativa que resgata a história, valoriza a
nossa cultura e os bens culturais. Essas conquistas foram possíveis
porque o trabalhador e a trabalhadora brasileiros, conscientes e
organizados, tiveram coragem de eleger um Presidente operário e
colocar no poder um partido efetivamente comprometido com os
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trabalhadores - o nosso glorioso e querido PT, o Partido dos
Trabalhadores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,

Deputado Rogério Correia, e os Deputados presentes. Cumprimento
também Minas Gerais, todos os trabalhadores e trabalhadoras desta
Casa e a imprensa.

Gostaria, primeiro, dando continuidade ao pronunciamento do
Deputado André Quintão, de também parabenizar os trabalhadores e
trabalhadoras do Estado de Minas Gerais pelo 1 2 de maio, Dia do
Trabalhador.

Tivemos a oportunidade, Deputado André Quintão, de participar,
desde sexta-feira, de vários eventos em comemoração às lutas, aos
desafios e às conquistas dessa importante data para todos. Trata-se
de uma comemoração internacional da luta dos trabalhadores, da sua
organização enquanto classe social, enquanto organização sindical e
popular; enfim, de uma classe importante no mundo do trabalho.
Tivemos a oportunidade de refletir as relações do capital do trabalho e
• necessidade de, cada vez mais, nessaera da informação, aprimorar
• organização dos nossos trabalhadores para obter mais conquistas,
seja na redução da jornada de trabalho, seja na dignidade do mundo
do trabalho, seja na correção das injustiças sociais e, principalmente,
na importância do trabalhador como torça política e social nas
mudanças estruturais que vêm sendo colocadas hoje, no mundo, com
a eleição de operários e trabalhadores para conduzir países e o
destino de nações. Enfim, é a construção de novos modelos de
sociedades, principalmente na América Latina, que vem trabalhando
sua integração em mudanças de transformação social.

Deixo o nosso abraço a todos os que, durante anos, têm lutado para
que haja dignidade no mundo do trabalho e, principalmente, pelo
reconhecimento do trabalhador como um cidadão importante na
construção das políticas públicas, da cidadania e de um novo projeto
de nação.

Faço um registro, é simbólico, é emblemático, mas, mais que isso. O
Presidente Lula, como operário e como trabalhador, que durante anos
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serh preesteve presente na missa do trabalhador em São Bernardo do
campo, agora oferece, ao lado de sua equipe de governo, uma
enorme contribuição para o avanço da cidadania e da democracia no
País, contribuindo também com a democracia e a redução de
desigualdades sociais na América Latina.

Sem dúvida, a presença de um operário na Presidência da
República é, por si só, motivo de muitas transformações culturais.
Conforme bem lembrado pelo Deputado André, as mudanças que o
governo fez e está fazendo em relação ao aumento real do salário
mínimo - de R$300,00 para R$350,00 -, o aumento da renda do
trabalhador brasileiro, a redução do preço da cesta básica de
alimentos, a redução do preço da cesta básica da construção civil e,
prircipalmente, a possibilidade de geração de trabalho e emprego no
campo. Deixo meu abraço aqui, na unidade das lutas do campo e da
cidàde, trabalhadores rurais e urbanos, pela construção do Brasil e de
uma verdadeira democracia popular.

Os projetos de desenvolvimento regional são eixos fundamentais
para o desenvolvimento de nosso país. O governo Lula, por meio de
diversos ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do
Desenvolvimento Social, o do Desenvolvimento Agrário e o da
Aghcultura, promove, com projetos de desenvolvimento regional,
possibilidades de construção de desenvolvimentos integrados para
melhorar a vida e alavancar o crescimento das regiões mais
empobrecidas de Minas e do Brasil.

Gostaria de citar a experiência da região do Mucuri e do
Jequitinhonha, com o projeto Mesovales, que inclui também o Rio de
Janeiro e o Espírito Santo. Trata-se de um projeto que envolve
R$40.000.000,00, 16 ministérios, e está sediado em Araçuaí,
buscando a promoção do desenvolvimento, geração de trabalho e
renda e possibilidades para nossa juventude, enfim, projetos que
alavancam progresso para nossa região.

Deputado Padre João, em nosso mandato, estamos trabalhando
num projeto integrado para o desenvolvimento do Leste de Minas,
reunindo alguns temas que dizem respeito a todos nós. Primeiro,
pSsa pela educação como fator de desenvolvimento. Trabalhamos,
ainda, a ida de um pólo e, posteriormente, de um "campus" da UFMG
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para Governador Valadares, que polariza o Médio e o Baixo Rio Doce.
Há, também, projetos na área do biodiesel, voltados para a inclusão

social, fortalecendo a agricultura familiar, gerando empregos e
garantindo que trabalhadores e trabalhadoras permaneçam no campo,
criando oportunidades para as mulheres e nossa juventude. Esse
projeto pioneiro, iniciado nas cidades de Mantena e Caratinga,
representa o início de um novo modelo energético, com inclusão
social e geração de trabalho e renda.

Com o Ministério do Desenvolvimento Social, estamos discutindo um
consórcio de segurança alimentar para a região do Rio Doce, da Bacia
do Suaçuí, a fim de erradicar a fome e promover a segurança
alimentar, por meio de projetos, como agricultura urbana, hortas
comunitárias, pequenas unidades produtivas de alimentos, além do
microcrédito para a agricultura familiar e lavouras comunitárias.

Em alguns Municípios, como Governador Valadares, iniciativas
como o restaurante popular, que geram empregos, produzem
alimentos e garantem a segurança alimentar em qualidade e
quantidade suficientes para a população.

E, por nossa solicitação, a experiência de Desenvolvimento
Regional Sustentável - DRS - do Banco do Brasil, que já existia no
Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri, chegará também a
cerca de 74 Municípios do Leste de Minas. Nessa proposta, também
se encontram Municípios do Nordeste brasileiro. E o Banco do Brasil
como articulador de ações de desenvolvimento sustentável e
estimulador da busca de parcerias para promover o desenvolvimento
das nossas pequenas e médias cidades e proporcionar melhores
oportunidades de vida digna para o povo da nossa região.

Governador Valadares, o Leste de Minas é uma região com intensa
emigração, especialmente para os Estados Unidos e Portugal. A
causa principal dessa emigração, que, em muitas situações, gera
violência e morte de brasileiros e especialmente de valadarenses; é a
busca de novas oportunidades de trabalho e renda, principalmente por
aqueles que estão na idade mais produtiva.

Precisamos, urgentemente, convocar todas as forças políticas,
Prefeituras, gestores municipais e movimentos sociais dessa região a
participarem de um projeto de desenvolvimento integrado para
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minimizar a emigração, garantir a vida das nossas populações e gerar
oportunidades reais para que fiquem no seu lugar de origem com
melhores condições.

A ligação asfáltica de muitos desses Municípios, promovida com
recursos do governo federal, da Cide e do governo estadual, também
contribuirá para esse desenvolvimento, para a integração das
pequenas cidades e para a comercialização dos produtos da
agricultura familiar.

Na região de Caratinga, onde também é forte a agricultura familiar, o
governo federal, por meio da Fundação Banco do Brasil, investirá em
recursos para potencializar e agregar valor à agricultura familiar em
várias unidades produtivas, cuidar das associações de catadores de
materiais recicláveis, criar uma fábrica de vassouras para gerar
empregos, etc. Esses projetos de desenvolvimento regional
possibilitam o crescimento, a redução das desigualdades e a
integração dessa região empobrecida no projeto de desenvolvimento
de Minas Gerais e do Brasil.

No que se refere à presença do Presidente Lula em Minas Gerais,
além de ir a Ouro Preto e Mariana, também irá a Aimorés, no Baixo
Rio Doce. Essa região sofre graves problemas sociais e estruturais,
com uma devastação ambiental muito grande. Estamos trabalhando
para promover o desenvolvimento daquela microrregião, que
necessita de projetos de educação profissionalizante, de programas
sociais - além do Bolsa-Família, que já existe -, de projetos de
erradicação do trabalho infantil, do centro de referência da assistência
social, do Agente Jovem, que proporciona à juventude maiores
oportunidades, e dos consórcios da juventude. Também queremos
chamar a atenção para aquela região que passa por um momento de
transformação e mudanças. Lá houve a construção de uma grande
hidrelétrica.

Há anos travamos um debate com as comunidades, com os
ribeirinhos, com os pescadores, com as associações das bordadeiras
e das costureiras, com os nossos meeiros, para que, a partir do
funcionamento dessa hidrelétrica - que todos sabemos promoveu
grande problema ambiental e social -, seja restituída a dignidade
daquela comunidade.
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Tenho certeza de que a presença do Presidente Lula naquela região
chama a atenção do próprio governo federal e do governo de Minas,
pois o consórcio é formado pela Companhia Vale do Rio Doce e
Cemig, para que garantam melhores condições de atendimento aos
Municípios.

A presença do Presidente Lula na região deve chamar a atenção
para a necessidade de melhorar a qualidade de vida dos Municípios
congregados - Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor -; restituir ali o
meio ambiente por meio das unidades de conservação; garantir a
geração de trabalho e renda aos nossos pescadores e pequenos
agricultores; possibilitar políticas públicas - educação, saúde, estação
de tratamento de esgotos - nos Municípios; enfim, cumprir aqueles
condicionantes exigidos pelo Ibama, os quais o consórcio deve, ao
longo do tempo, garantir àquelas pequenas comunidades.

A presença do Presidente Lula inaugurando a hidrelétrica deve
deixar um saldo positivo para a organização e melhoria de vida das
comunidades.

Finalizando, Deputado Rogério Correia, repito: tenho certeza de que
a presença do Presidente Lula contribuirá muito com aquela região,
garantindo-lhe melhores oportunidades. Obrigada.

2 2 Farte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2 Farte da reunião, com a
l ã 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.

Questões de Ordem
O Deputado Ricardo Duarte - Quero apenas comunicar que amanhã

a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio se reunirá na Câmara
Municipal de ltuiutaba, para discutir a questão da cachaça. Minas
Gerais é o 42 maior produtor de cachaça do país, principalmente na
área artesanal, mas ainda produz pouco e exporta menos ainda. Faz-
se necessário que possibilitemos aos pequenos produtores
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desenvolver melhor produção, controle de qualidade e facilidades para
exportação.

Para cada mil litros de cachaça produzida, gera-se um emprego.
Ressalto que a cachaça, especialmente no mercado externo, tem
grande aceitação. Esperamos que o Triângulo Mineiro, que hoje é um
dos maiores produtores de cana-de-açúcar do País, que, aliás, está
destruindo violentamente o meio ambiente do cerrado do Triângulo,
possa dar maior atenção aos pequenos produtores para gerar
emprego e renda para esses moradores da zona rural do Pontal do
Triângulo Mineiro.

Essa comunicação é importante, até porque acreditamos que, se
organizarmos os pequenos produtores, teremos outro aspecto de
geração de emprego e renda no Triângulo. Obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras, uma vez que
ontem foi o Dia do Trabalhador.

Em Minas Gerais, houve vários atos de homenagem aos
trabalhadores. Destaco-os na região da Arquidiocese de Mariana -
Viçosa, Ouro Preto, Barbacena e outras.

São pessoas que dedicam toda a sua vida à construção do País.
Ainda bem que, em tempo, estão sendo valorizadas, como já foi
salientado pelo Deputado André Quintão.

Infelizmente, a referência para muitos ainda é o dólar. Se havia, por
parte do Presidente Lula, a expectativa de equiparar o salário mínimo
a U$100,00, hoje o salário mínimo ultrapassa U$160,00. Sabemos
que é preciso melhorar ainda mais para garantir a dignidade do
trabalhador e da trabalhadora, com acesso à moradia digna, à
educação e, sobretudo, ao lazer, que não é luxo, mas direito do
trabalhador e da trabalhadora.

Outro tópico que gostaria de compartilhar com V.Exa. e com os
nobres colegas é que, embora já festejado e reconhecido por esta
Casa, justamente hoje, 2 de maio, que o nosso querido Pastor D.
Luciano Pedro Mendes de Almeida celebra os 30 anos de
consagração episcopal. Desses 30 anos de pastoreio, 18 anos ele
está à frente da Arquediocese de Mariana, que embora também já
celebrada nesta Casa, no dia ontem, 1 2 de maio, celebramos os 100
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anos da Arquediocese de Mariana, uma área reconhecida pelo País,
na verdade, pelo mundo, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela
grande devoção à Maria e pelo trabalho pastoral, quando as
lideranças cristãs conseguem conciliar a fé e a vida, ou seja, não
permitem a distância ou a ruptura da fé e da vida; mas professam a fé
que impulsiona essas lideranças a estarem comprometidas com as
questões sociais da região.

Então, nossa homenagem a D. Luciano Pedro Mendes de Almeida,
pelos 30 anos de pastoreio, 18 desses à frente da Arquediocese de
Mariana, e aos 79 Municípios que compõem, atualmente, a
Arquediocese de Mariana, que outrora compreendia todo o Estado de
Minas Gerais, parte do Estado do Espírito Santo, parte do Estado do
Rio de Janeiro e grande parte do Estado de Goiás. Foi a primeira
Diocese de Minas Gerais que, com seus -100 anos, temos que
reconhecer não só a arte, a cultura, mas, sobretudo, a fé desse povo,
que tenta expressá-la não somente no amor a Deus, mas também no
serviço aos irmãos.

Era essa minha questão de ordem, Sr. Presidente. Obrigado.
O Deputado Laudelino Augusto - Quero somar à fala do Deputado

Padre João tanto na homenagem e no reconhecimento a D. Luciano
Mendes, pelos seus 30 anos de múnus pastoral, de pastor e Bispo, na
Igreja, como também aos trabalhadores e trabalhadoras, pelo dia de
ontem.

Aproveito, Sr. Presidente, para homenagear a cidade sul-mineira de
Baependi, que completa hoje 150 anos de emancipação político-
administrativa. Na verdade, é uma cidade histórica, com obras do
barroco mineiro, que já tem quase 300 anos. Possui uma cultura muito
rica, terra da bem-aventurada e que está em processo de canonização
Nhá Chica.

Hoje, então, faz 150 anos. Damos os nossos abraços a todos os
baependianos por esse dia.

Quero aproveitar este momento de comunicação, de falar com a
população, com os eleitores e eleitoras, com as pessoas que têm
direito à informação, que hoje, pela manhã, realizamos uma audiência
conjunta com as Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial
e a de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para debater o projeto de
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lei que autoriza o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para
a implantação da Usina Hidrelétrica de ]rapé. O projeto está em nossa
Comissão, e o relator deverá apresentar o seu parecer, o mais breve
possível. Mas, hoje, tivemos uma surpresa e, até mesmo, uma
decepção, porque havia uma expectativa de que, com esse projeto,
que autoriza a destinação de recurso adicional de R$30.000.000,00, o
recurso ou parte dele fosse destinado para completar o assentamento
dos atingidos pela Barragem de lrapé. Ficou bem claro e definido na
audiência que somos a favor, o desenvolvimento é importante. Demos
até certa urgência à discussão do projeto, para que seja votado o
quanto antes, nesta Casa.

Repito, havia essa expectativa de que parte desse recurso fosse
para o assentamento dessas pessoas. Os atingidos foram
assentados, mas há problemas. Hoje foi apresentada denúncia por
algüns representantes dos atingidos de que falta água potável e
escola no assentamento, de que alguns, há quatro anos, não podem
plantar. E eles vivem da plantação, à beira do Rio Jequitinhonha. As
suas terras foram inundadas, e não houve conclusão do
assentamento. Há a expectativa de que, com R$30.000.000,00, quem
sabe, possa ser concluído o assentamento.

Aliás, na mensagem de encaminhamento do projeto de lei, o
Governador afirmou que "a empresa deverá, entre outras
competências de caráter reversível, completar o trabalho de
assentamento da população deslocada com a construção da
barragem, o que demanda, evidentemente, o aporte de novos e
consideráveis recursos." Portanto, tudo indica que se trata de novos
recursos. E a nossa decepção foi que o representante da Cemig,
entidade empreendedora, disse que o dinheiro já foi gasto. Ficamos
preocupados. Votaríamos um projeto de lei apenas para cobrir uma
despesa realizada. Ficamos frustrados e mais ainda os representantes
dos atingidos pela barragem, porque não haverá aporte novo.
Solicitamos até um relatório, dizendo onde foram gastos esses
R$30.000 . 000,00 . Fica uma dúvida: a despesa já foi feita, mas
deveremos aprová-la, como se fosse ser liberada agora. Trata-se de
uma informação que a população precisa saber e acompanhar. E
claro que faremos o que depende de nós, para que tudo dê certo e
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todas essas pessoas sejam bem assentadas, tenham o seu direito
preservado. Que não fique ninguém de fora. Foi dito que a maioria
está bem assentada, mas, enquanto houver apenas uma pessoa que
não foi bem acolhida, bem assentada, ficaremos preocupados. E
nossa obrigação representar todos.

Concluo dizendo que as Comissões que se reuniram hoje estão
aguardando resposta a requerimentos. Esperamos que o governo do
Estado considere ou reconsidere e tome as providências necessárias.

DECISÃO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento

Interno, determina o arquivamento do Projeto de Lei 1.951/2004, do
Governador do Estado, por perda de objeto, uma vez que a matéria
nele tratada está contida na Lei Estadual & 15.972, de 12 de janeiro
de 2006.

Mesa da Assembléia, 2 de maio de 2006.
Deputado Rogério Correia, 2 2-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias, Estudar, Conhecer e
Debater a Aplicação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL - do Protocolo de Quioto, na Gestão de Resíduos Sólidos nos
Municípios de Minas Gerais, doravante denominada "Comissão
Especial do Protocolo de Quioto". Pelo BPSP: efetivos - Deputados
Irani Barbosa e Doutor Ronaldo; suplentes - Deputada Elbe Brandão e
Deputado Bilac Pinto; pelo Bloco PT-PCd013: efetivo - Deputado
Laudelino Augusto; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Adalclever
Lopes; pelo PP : efetivo - Deputado Dimas Fabiano; suplente -
Deputado Gil Pereira. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos n 2s 6.510/2006, da Comissão de Direitos Humanos,
6.511 a 6.516/2006, da Comissão de Meio Ambiente, e 6.517 e
6.518/2006, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para
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os fins do art. 104 do Regimento Interno.
Leitura de Comunicações

A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 10 2 Reunião Ordinária, em 26/4/2006, do
Projeto de Lei & 2.594/2005, do Deputado Ricardo Duarte; de Saúde -
aprovação, na 8 Reunião Ordinária, em 26/4/2006, do Projeto de Lei
n 2.936/2006, do Deputado Irani Barbosa, e dos Requerimentos &s
6.3712006, do Deputado Jayro Lessa, 6.383/2006, do Deputado
Doutor Ronaldo, 6.396/2006, do Deputado Chico Rafael, e 6.419 a
6.430/2006, do Deputado Leonardo Moreira; de Turismo - aprovação,
na i 8 Reunião Ordinária, em 26/4/2006, do Requerimento n2
6.441/2006, da Deputada Vanessa Lucas; de Administração Pública -
apijovação, na 8 2 Reunião Ordinária, em 25/4/2006, do Requerimento
n 9 6.416/2006, da Deputada Ana Maria Resende; de Assuntos
Municipais - aprovação, na 1 9 Reunião Extraordinária, em 25/4/2006,
dos Requerimentos n 2s 6.278/2006, da Deputada Ana Maria Resende,
6.28012006, do Deputado Doutor Viana, 6.297/2006, do Deputado
Paulo Piau, 6.322, 6.323 e 6.325/2006, do Deputado Antônio Andrade,
e 6.377/2006, do Deputado Jésus Lima; e de Educação - aprovação,
na 6@ Reunião Ordinária, em 27/4/2006, dos Requerimentos ns 6.458
a 6.461/2006, do Deputado Sebastião Helvécio. (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
-A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Instituto Hilton
Rocha pelo transcurso de seus 25 anos de fundação, Adelmo
Carneiro Leão e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear a Empresa Labtest, Fahim Sawan e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Santa Terezinha Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda. pelo
transcurso de seus 65 anos de fundação, Sargento Rodrigues e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar
os25 anos do ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais; e, nos termos do inciso VII do art.
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232, c/c o art. 141 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inclusão em ordem do dia da
Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, 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 172 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15g LEGISLATURA, EM 2/5/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata; discurso do

Deputado André Quintão; aprovação - Questão de ordem - 2 Parte
(Ordem do Dia): 1 2 Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
n 9 4.710/2005; aprovação - Requerimento n 2 5.742/2005; aprovação
na forma do Substitutivo n 2 1 - Requerimentos n 2s 5.987, 5.989, 6.051,
6.086 e 6.093/2006; aprovação - Requerimento n 2 6.109/2006;
aprovação na forma do Substitutivo n 9 1 - Requerimentos n 2s 6.124,
6.176, 6.178, 6.179 e 6.221/2006; aprovação - 2 2 Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n 2 3.081/2006; renovação da votação do projeto; aprovação - Votação,
em 22 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 67/2004;
chamada de votação nominal; inexistência de quórum especial para
votação; anulação da votação - Votação, em turno único, dos Projetos
de Resolução n 2s 3.121, 3.122, 3.123 e 3.124/2006; aprovação -
Votação, em 12 turno, dos Projetos de Resolução n 9s 2.888/2005 e
2.92312006; aprovação - Votação, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.51512005; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em lÍ Q turno; questão de ordem; leitura e votação da Emenda
n 2 1; aprovação - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n9
1.916/2004; votação do Substitutivo n 9 1, salvo emendas; aprovação;
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preudicialidade das Emendas ns 1, 2 e 4; votação da Emenda n 2 3;
aprvação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
2.90/2006; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Elmiro Nascimento - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Jr. 1 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Da!mo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira - Gilberto
A&amo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jésus Lima - Jô
Mdraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lata - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento
Rõbrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 201h13min, 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.
Sebretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 0 Parte
Ata

-O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 9-Secretário, procede à leitura
daata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la,o Deputado André Quintão.

9 Deputado André Quintão - Sr. Presidente, na parte de oradores
inscritos, num dos pronunciamentos, foi comunicado que o Presidente
Lula, mais uma vez, estará em Minas Gerais no dia 5 de maio para
inaugurar o importante trecho que liga Ouro Preto a Mariana,
retomando a Maria Fumaça por meio de parceria com a Fundação
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Vale do Rio Doce. Essa operação fortalecerá o turismo em Minas
Gerais, trazendo novos benefícios e novos investimentos, com
repercussão na cultura, no turismo e no patrimônio histórico. Isso deve
constar na ata. Gostaria de registrar essa visita com alegria, porque
Minas Gerais nunca recebeu tantos recursos do governo federal como
agora. Essa intervenção, essa obra, essa parceria é mais uma
demonstração do compromisso do Presidente Lula, que, juntamente
com o Governador Aécio Neves, inaugurará mais essa importante
iniciativa para Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, desde ontem não faço

nenhum pronunciamento - aliás, falaria à tarde, porque preferi
aguardar o pronunciamento do nosso Presidente da República, no
qual não votei, não votaria e acho que quem votou tem grande parte
da responsabilidade pelo que falarei agora. Vamos comparar o
episódio da Bolívia com um menino que brinca com a bicicleta na rua,
sai da sua casa, entra na casa do vizinho e o pai do vizinho toma a
sua bicicleta. Para justificar a sua covardia, a sua falta de coragem
para defender o filho, o pai desse menino diz que o pai do outro
menino estava certo, que era soberania do lar do outro, que tinha
direito de ficar com a bicicleta do filho, porque é um covarde e não
defenderia a bicicleta que seu filho teve roubada.

Hoje, sinto-me como se tivesse sido roubado, porque a Petrobras
investiu mais de US$2.000.000.000,00 dentro da Bolívia, gastou mais
US$2.000.000.000,00 com um gasoduto que poderia ter sido feito
desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, pegando os nossos
campos de gás, aproveitando esse investimento no Brasil.
Infelizmente, por interesses espúrios de outros governos, que
continuam neste governo - tenho certeza de que as empreiteiras da
Petrobras colocaram dinheiro, principalmente no caixa dois, na
campanha do Sr. Evo Morales -, isso não aconteceu. Hoje, sinto-me
como se tivesse tido a minha bicicleta roubada e omeu pai fosse um
covarde da marca do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. E um absurdo dizer
que esse é um ato de soberania da Bolívia, um país que fabrica droga,
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cocaína, um país que exporta vício para o mundo inteiro,
nosso país não tem sequer um exército à altura para

com violência, como fizeram com o nosso país, porque é
;são, uma imoralidade um exército de um país onde se
ga dia e noite invadir a propriedade deste país, a soberania

por meio da Petrobras, que é a maior companhia que

a covardia do nosso Presidente, que está acostumado a pagar
mehsalão, que está acostumado ao fato de que o que é dos outros é
deis, o que é roubado não tem dono. Roubaram parte da nossa
Petrobras, roubaram parte do nosso orgulho. E o que impede o
Presidente de uma reação qualquer é a sua covardia, a covardia de
um brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, em quem não votei e
jamais votaria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2? Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2? Parte da reunião, em sua 12 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
9 Sr. Presidente - Requerimento n 2 4.710/2005, da Comissão de

Meio Ambiente, em que solicita ao Presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente informação sobre o resultado da apuração da
denúncia encaminhada àquele órgão pelo Centro de Assessoria
Sapucaí, em 9/6/2004, referente à contaminação ambientai causada
noMunicípio de Pouso Alegre e áreas circunvizinhas pela Empresa
MS Metais Indústria e Comércio Ltda. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n g 5.742/2005, da Comissão de Direitos Humanos,
em que solicita ao Advogado-Geral do Estado informação sobre a
previsão de quitação do precatório alimentar devido ao Sr. Celso
Ferreira Pinto, servidor do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n2 1, que apresenta. Em
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votação, o Substitutivo n2 1. As Deputadas e os Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento & 5.742/2005 na forma do
Substitutivo n 2 1. Oficie-se.

Requerimento flQ 5.987/2006, da Comissão de Participação Popular,
em que solicita à Secretaria de Planejamento e Gestão informações
sobre as decisões administrativas tomadas no âmbito dessa
Secretaria e o andamento de processos junto ao Poder Judiciário
referentes à situação dos servidores designados do quadro de pessoal
da educação. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n 2 5.989/2006, da Comissão de Participação Popular,
em que solicita à Secretaria de Educação informações sobre a
abrangência do Programa de Transporte Escolar, em âmbito estadual,
quanto aos níveis de ensino atendidos. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n 2 6.051/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que
solicita ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - cópia do Convênio de
Cooperação Técnica n 2 30.023/2006, firmado entre aquele
Departamento e o Município de Lagoa Grande. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n 2 6.086/2006, da Comissão de Meio Ambiente, que
solicita ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável cópia dos documentos, relatórios e laudos referentes ao
comprometimento da qualidade das águas e da mortandade de peixes
no Rio São Francisco, no trecho situado entre a Barragem de Três
Marias e a cidade de Pirapora, provocados pelas atividades da
Empresa Votorantim Metais S.A. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nO 6.093/2006, do Deputado Edson Rezende, que
solicita ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - lpsemg - informação a respeito do acordo
de resultados firmado entre essa autarquia e o Estadci de Minas
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprbvam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n 9 6.109/2006, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais informação sobre a remuneração total dos
Desembargadores, dos Juízes e dos servidores do Tribunal,
discriminando os vencimentos básicos, as gratificações e os
adicionais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n g 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n Q 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento & 6.109/2006 na forma do
Substitutivo n Q 1. Oficie-se.

Requerimento n o 6.124/2006, da Comissão de Direitos Humanos,
que solicita ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais informação sobre as providências tomadas na apuração de
possíveis excessos na conduta dos policiais envolvidos na ação de
acompanhamento de manifestação estudantil ocorrida em Juiz de
Fora no dia 2/2/2006. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n 2 6.176/2006, da Comissão de Política Agropecuária,
quê solicita ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
informação sobre as medidas que vêm sendo tomadas em relação à
gripe aviária e ao mal da vaca louca. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento n Q 6.178/2006, do Deputado Célio Moreira, que

solicita ao Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - informações sobre a possibilidade de implantação de um
"campus" avançado dessa Universidade no Município de Corinto. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n 2 6.179/2006, do Deputado Célio Moreira, que
solicita ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
informações sobre a possibilidade de implantação de um "campus"
avançado da Unimontes no Município de Corinto. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n 9 6.221/2006, do Deputado Célio Moreira, que
solicita ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
informações sobre o convênio que será assinado entre o Estado de
Minas Gerais e o Município de Corinto, visando à instalação do Centro
Integrado de Atendimento à Criança, Adolescente e Família, no local
da antiga Escola Agrícola do Município. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar n 2 61/2005, por não estarem
preenchidos os pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Projeto de Resolução n 2 3.081/2006, da Comissão de Fiscalização
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Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação n Q 14/2005,
concedido à empresa Varig Logística S.A. A Presidência vai renovar a
votação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Paijisa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Võtação, em 29 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n
67/2004, do Deputado Ivair Nogueira e outros, que altera o art. 53 da
Cohstituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da !proposta na forma do vencido em l Q turno. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso i, c/c com os arts. 201 e 263,
inci'so 1, do Regimento Interno. Em votação, a proposta. Com  a
palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados
para a votação nominal.

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

Õ Sr. Presidente - Votaram apenas 42 Deputados. Portanto, não há
quorum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pabta. A Presidência torna sem efeito a votação.

otação em turno único, do Projeto de Resolução & 3.121/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
deTributação n9 112006, concedido à empresa Unifrigo Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 3.122/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 2/2006, concedido à empresa Friboi Ltda. Em
votação, o projeto. Os Deputados e as Deputadas queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.123/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 3/2006, concedido à empresa Nogueira Rivelli Irmãos
Ltda. Em votação, o projeto. Os Deputados e as Deputadas que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 1 3.124/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 4/2006, concedido à empresa Mafrial Matadouro e
Frigorífico Ltda. Em votação, o projeto. Os Deputados e as Deputadas
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Resolução n 2 2.888/2005, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. As Comissões de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados e as Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Resolução n 2 2.92312006, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, inciso 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 votação, o projeto. Os Deputados e as
Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 2.515/2005, do Deputado
Miguel Martini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de academias de
ginástica, clubes esportivos, centros esportivos e estabelecimentos
similares exibirem placa de advertência sobre o uso inadequado de
anabolizantes, nos termos que especifica. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno. No
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que recebeu o número 1. Nos termos
do § 42 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a
votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
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emenda. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam
corpo se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O, Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito a leitura

da Emenda n 2 1.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à

leitura da Emenda n 9 1.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n 2 1, que foi publicada na edição

do dia 3/512006).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 9 1. Os Deputados e as

Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de
Leiin 2 2.515/2005 na forma do vencido em l Q turno com a Emenda n2
1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n9 1.916/2004, cia Deputada
Jô Moraes, que estabelece política pública de prevenção e combate à
surdez na infância e em recém-nascido, no âmbito do Estado de
Miras Gerais, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n 2s 1 a 4,
que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n2 1, da Comissão de Saúde. Em votação, o Substitutivo
n2 !1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
apovação do Substitutivo n 2 1, ficam prejudicadas as Emendas n 2s 1,
2 e,  Em votação, a Emenda n 2 3. As Deputadas e os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 1.916/2004
na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n 3. A Comissão de
Saúde.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 2.950/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
nojvalor de R$1.020.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor
dol Ministério Público. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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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.

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 3, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 9/11/2005
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, João Leite, Márcio Kangussu e Sávio Souza Cruz,
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; os
Deputados Padre João, Marlos Fernandes e Paulo Piau, membros da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Está presente,
também, o Deputado Domingos Sávio. 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 debater o tema
"Competitividade e Sustentabilidade - A Eficácia dos Instrumentos de
Gestão Ambientar", com o objetivo de estudar as medidas necessárias
para adaptar as exigências da legislação ambiental à realidade do
setor produtivo do Estado. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Carlos Eduardo Orsini, Subsecretário de
Indústria, Comércio e Serviços; Fernando Antônio Cardoso, Assessor
Especial de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Ricardo Motta Pinto Coelho, Professor
Adjunto do Departamento de Biologia Geral do Setor de Ecologia do
ICB da UFMG; Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Professor Titular do
Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa - UFV -;
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Luiz Roberto Guimarães Guilherme, Assessor do Reitor da
Universidade Federal de Lavras - Ul la; Vítor Feitosa e Wagner Soares
Costa, respectivamente, Presidente do Conselho de Empresários para
o Meio Ambiente e Gerente de Meio Ambiente da Fiemg; Carlos
Alberto Santos Oliveira, Assessor Técnico da Faemg; Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF; Adauto Rodrigues,
Gerente de Crédito do Sistema Crediminas; Eder Bolson, Diretor da
Associação de Sementes e Mudas de Minas Gerais - Apsemg -;
Joéider Pacífico Cordeiro de Campos, Sócio-Diretor da Destilaria
Atenas; Ronaldo Duarte Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro
da Agroindustrial Santa Juliana S.A.; Ricardo Castilho, Secretário
Executivo da Associação Mineira de Silvicultura - AMS -; Carlos
Alberto Baltazar, Assessor Administrativo do Sindifer; Eduardo
Nascimento, Assessor da Fetaemg; Enio Resende de Souza,
Coordenador Técnico Estadual de Meio Ambiente da Emater; Floriano
Moura Guimarães e Charles Drake Guimarães Gonçalves,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Sicoob-Creditril;
Maria Dalce Ricas, Superintendente-Executiva da Amda; João Ribeiro
Ferreira Filho, Diretor da Associação dos Suinocultores do Estado de
Minas Gerais - Assemg - ; Celso Costa Moreira, Presidente do
Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais; Luiz Gonzaga
Resende Bernardo e Adriane Penna, respectivamente, Analista de
Ciência e Tecnologia e advogada da Feam; Paulo Fernando Kronka,
Gerente-Geral da Usina Coruripe de Iturama; Rui Gomes Nogueira
Ramos, da Usina Coruripe de Campo Florido; Luiz Custódio Cotta
Martins e Vítor Wanderley Jr., respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente do Sindicato de Açúcar e Álcool de Minas Gerais -
Siamig -, Luciano Rogério de Castro, Superintendente dos Sindicatos
da Indústria do Açúcar e da Fabricação do Alcool de Minas Gerais, e o
Capitão PM Arley Ferreira. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráticas. Em seguida, o Presidente recebe do Sr. Carlos Alberto
Santos Oliveira, da Faemg, cartilha sobre licenciamento ambiental.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, informa que a próxima reunião
será convocada através de edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Padre João - Doutor

Viana - Gil Pereira.
ATA DA 7ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5 LEGISLATURA, EM 25/4/2006
As 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Manos Fernandes, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Marlos Fernandes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão;
logo após, comunica o recebimento da seguinte correspondência:
comunicação do Deputado Dilzon Meio, Líder do BPSP, publicada no
"Diário do Legislativo" de 6/4/2006. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n 9s 3.073/2006, em turno único
(Deputado Luiz Humberto Carneiro); e 3.091/2006, em turno único
(Deputado Doutor Viana). Passa-se à 1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,
é aprovado requerimento do relator, Deputado Doutor Viana, em que
solicita seja a Mensagem n 9 498/2006, do Governador do Estado, em
turno único, convertida em diligência ao lter-MG. Passa-se à 2 2 Fase
da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo e 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 1 3.042/2006 (relator: Deputado Doutor Viana). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns

rs



121

6.401 e 6.439/2006. Submetidos a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei & 2.641/2005. Passa-se
à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre
João (4) em que solicita audiência pública da Comissão na cidade de
Ervália, para se debater a implantação do Programa Luz para Todos,
na Zona da Mata; em que solicita audiência pública na cidade de
Itueta, para se debater a situação dos habitantes locais, em especial,
os agricultores, devido à implantação da Usina de Aymorés; em que
solicita audiência pública na cidade de Arinos, para se debater a
formalização do Consórcio de Segurança Alimentar e
Desenvolvimento Local - Consad -, que envolve os Municípios de
Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso,
Pintópolis, Riachinho, São Romão, Urucuia, Uruana de Minas, em
Minas Gerais, e Cabeceiras, no Estado de Goiás; e em que solicita
audiência pública da Comissão, para se debater a implantação do
projeto de controle de agrotóxicos em morango, controlado pelo
Ceasa-MG. 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, 2 de maio de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Célio Moreira.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 25/4/2006
Às 1 4h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Leonardo Quintão, Edson Rezende e
Wõliton Prado (substituindo este ao Deputado Jésus Lima, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Júlio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 24 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 6.278, 6.280, 6.297, 6.322, 6.323, 6.325 e
6.377/2006. Passa-se à 32 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão, solicitando a
realização de audiência pública desta Comissão, no Município de
Ipatinga, para debater a implantação do Projeto Olho Vivo; Antônio
Júlio, solicitando a realização de audiência pública desta Comissão,
no Município de Nanuque, para discutir a paralisação do serviço de
moto-táxi ocorrido no dia 17 de abril; Roberto Carvalho, solicitando a
realização de ciclo de debates nesta Casa a fim de que sejam
discutidos os eixos básicos do planejamento estratégico da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, quais sejam: infra-estrutura,
transporte e logística; meio ambiente, saneamento, recursos hídricos
e resíduos sólidos; desenvolvimento econômico e tecnologia; e
políticas sociais: saúde, segurança, moradia; e da Deputada Ana
Maria Resende, solicitando a realização de audiência pública desta
Comissão para debater sobre a migração da população do Vale do
Jequitinhonha para outras regiões, bem como para outros Estados
para trabalharem em colheitas de laranja, tomate, cana-de-açúcar e
outros. 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, 3 de maio de 2006.
Edson Rezende, Presidente - Ana Maria Resende - Elbe Brandão -

André Quintão.
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 â SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 25/4/2006
Às 115h110min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Domingos Sávio, Jayro Lessa, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro
e Edson Rezende (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do Bloco PT- PCdoB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a
ieitdira da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1
Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Piebário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2 turno, do Projeto de Lei n 3.063/2006 na forma do
vencido no 1 2 turno (relator: Deputado Jayro [essa). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reuhião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa - Jayro [essa - Dilzon

Meio - Antônio Júlio - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 49

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
26/4/2006

As 9h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adlmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quàis designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei ns 3.008
e 2.998/2006, ambos no 12 turno ( Deputado Carlos Pimenta); 3.089 e
3.11 1/2006, ambos em turno único ( Deputado Doutor Ronaldo);
3.119/2006, em turno único ( Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 12
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Fase da 2? Parte, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei n2s
1.904/2004 na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado Doutor
Ronaldo, em virtude de redistribuição); 1.917/2004 na forma do
vencido no 1 turno (relator: Deputado Doutor Ronaldo); e pela
aprovação, no l o turno, do Projeto de Lei n 2.746/2005 na forma do
Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 22 Fase da 22
Parte, 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 2.936/2006 (relator:
Deputado Adalclever Lopes). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.347, 6.383, 6.396; 6.419,
6.420, 6.421, 6.422, 6.423, 6.424, 6.425, 6.426, 6.427, 6.428, 6.429 e
6.430/2006. Passa-se à 3? Fase da 21 Parte, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio em que solicita seja enviado ofício ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde,
solicitando que o Município de São João dei-Rei seja considerado pólo
de macrorregião para as ações da saúde, passando a Macrorregião
dos Campos das Vertentes a ter sede bipolar, a exemplo do que
ocorre no Sul do Estado e em outras regiões; Adelmo Carneiro Leão
em que solicita audiência pública para discutir a questão dos
transplantes de órgãos em Minas Gerais, com os convidados que
menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo.
ATA DA 10? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laüdelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite, Paulo Piau 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
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 ouvir o
Sr. José Noel Prata, da Comunidade de Serrinha, em Uberaba, que
fará exposição sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RP:PN - Vale Encantado (Centro de Educação Ambiental), e o Sr.
Marco Túlio Paolinelli, Presidente da Agronelli Indústria e Comércio
Ltda., que discorrerá sobre o tema 'Produtor de Agua". O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n Q 2.74512005, para o qual
designou relator o Deputado João Leite. A Presidência interrompe a V
Parte da reunião para ouvir os Srs. José Noel Prata, Proprietário da
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - Vale Encantado;
Marco Túlio Paolinelli, Presidente da Agronelli Indústria e Comércio
Ltda.; Marília Carvalho de Meio, Assessora da Diretoria de
Instrumentalização e Controle do Igam; Nilde Russo Silva Ferreira,
representante da Ocemg; Berta Isabel Rojas Fonseca, Diretora do
Departamento de Legislação, Controle e Fiscalização Ambiental da
Prefeitura de Uberaba; Ricardo Castilho de Souza, Coordenador
Regional de Relações Institucionais da Cia. Vale do Rio Doce, e
Cláudio Brandão Cavalcanti, Consultor. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 2 2 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n 2.594/2005 (relator: Deputado João Leite), que
recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3 Fase da 2 2 Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada audiência pública para debater o
Projeto de Lei n 2 129/2003; Edson Rezende, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater grave poluição ambiental na
rede de saneamento da cidade de Barroso, supostamente provocada
por empresa do Grupo Holcim S.A.; Paulo Piau, em que solicita seja
realizada visita à propriedade do Sr. Marco Júlio Paolinelli e à
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - Vale Encantado,
em Uberaba, para verificar In loco" as experiências exitosas de
conservação e produção de água; Laudelino Augusto, Paulo Piau,
Doutor Ronaldo e João Leite, em que solicitam seja enviado ofício às
Superintendências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e
do BDMG solicitando informações sobre os financiamentos feitos no
Estado para a criação e manutenção de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN -; e Laudelino Augusto (7), em que solicita
seja enviado ofício ao Governador do Estado pleiteando mais
agilidade no envio a esta Casa de projeto de lei dispondo sobre o
aumento do percentual do ICMS ecológico; seja enviado ofício à
Copasa-MG e ao Ministério Público Estadual solicitando cópia do
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - firmado entre aquela
Empresa e o Ministério Público, sobre a reativação das atividades de
envasamento de água mineral nas cidades de Araxá, Cambuquira,
Caxambu e Lambari; seja enviado ofício ao DNPM solicitando cópia
dos relatórios elaborados pela comissão mista daquele órgão sobre o
Certificado 64 e o processo de revisão dos procedimentos para a
Certificação Kimberley; seja realizada audiência pública para conhecer
e debater o Plano de Aproveitamento Econômico elaborado pela
Copasa que trata da exploração comercial das águas minerais nas
cidades de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari; seja realizada
audiência pública com a finalidade de averiguar denúncias de
depredação ambiental no Parque Estadual da Serra do Papagaio; seja
realizada visita, seguida de audiência pública, à barragem construída
no Rio Sanharó, em São João da Lagoa, para conhecer e debater
possíveis danos ambientais causados pelo rompimento daquele
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empreendimento; seja realizada audiência pública na cidade de Poços
de Caldas e visita ao Município de Caldas, para, em reunião, debater
a necessidade de proteção da Serrada Pedra Branca, conforme laudo
elaborado pelo lbama-MG. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Edson Rezende (substituindo o Deputado Jésus Lima, por indicação
da Liderança do Bloco PT-PCd013), membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende,
declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários
para, em audiência pública, se discutir a política tarifária incidente
sobre o setor de fornecimento de energia elétrica. Registra-se a
presença do Sr. Emílio Castelar Pires Pereira, Superintendente de
Planejamento Corporativo e Tarifas da Cemig; e da Sra. Maura
Gàluppo Botelho Martins, Gerente de Tarifas da Cemig,
representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -; dos Srs. Antônio
José Vital, Gerente de Atendimento do Procon Municipal,
representando a Sra. Stael Christian Riani Freire, Coordenadora do
Procon Municipal; e Marcelo Correia, Presidente do Sindieletro, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Sr. Presidente faz
uso da palavra, como 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
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reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Lúcia Pacífico, Presidente - João Leite - Jésus Lima.

ATA DA 99 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 9 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos e Pauto Cesar, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Paulo
Piau e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo , declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
situação dos moradores do Município de Nova Ponte que, com a
implantação da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, foram
desapropriados e ainda não possuem registro de propriedade na nova
cidade. A Presidência interrompe a P Parte da reunião para ouvir os
Srs. Evandro Leite Vasconcelos, Superintendente de Geração,
representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da
Cemig; Lindon Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova
Ponte; Maurício Messias Barbosa, Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal de Nova Ponte; Alice Ribeiro de Souza, Assessora Jurídica;
Eliana Aparecida de Oliveira, representante dos moradores; Sérgio
Bernardes Lemos, Vereador da Câmara Municipal de Nova Ponte;
Alaor Batista de Meio e Moisés Batista Camilo, moradores de Nova
Ponte, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Paulo Cesar, 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
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ordinários da reunião. Passa-se à Y Fase da 21 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que solicita seja
realizada audiência pública, com os convidados que menciona, para
discutir ordem de despejo da Comunidade do Novo Lajedo, na região
nordeste da Capital; Durval Angelo (5), em que solicita seja
encaminhado ofício à Delegacia Regional do Trabalho em Minas
Gerais, sugerindo a criação da Câmara Setorial da Silvicultura, com
vistas à propositura, ao apoio e ao acompanhamento das atividades
desse setor, com a participação da Delegacia, da Associação Mineira
de Silvicultura e da Federação dos Trabalhadores na Indústria
Extrativa do Estado de Minas Gerais; seja realizado debate público
com a finalidade de se discutir a temática afeta à contratação de mão-
de-obra terceirizada por empresas de reflorestamento de eucalipto e o
respeito aos direitos humanos; seja realizada visita, com a
participação dos convidados que menciona, às instalações da
Celulose Nipo-Brasileira S.A.- Cenibra-, no Município de Belo Oriente,
e às suas áreas de extrativismo de eucalipto, com vistas a verificar as
condições de trabalho e de contratação de trabalho terceirizado no
local; seja enviado ofício à Delegacia Regional do Trabalho de Minas
Gerais, solicitando a elaboração de estudo e futuro envio de relatório a
esta Comissão sobre a demanda por vagas de Auditor do Trabalho
para a efetiva fiscalização em todo o Estado de Minas Gerais; e seja
enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé, solicitando
que se investigue denúncia de possível contaminação por meningite,
que teria causado a morte de 19 jovens no Município; Paulo Cesar,
em que solicita sejam enviados ofícios à Cemig e à Prefeitura
Municipal de Nova Ponte, pedindo cópia do Termo de Acordo firmado
entre as partes, relativa às regras para a indenização dos atingidos
pela construção da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte; Paulo Cesar,
Robeto Ramos e Weliton Prado, em que solicitam seja enviado ofício
à Cemig, pedindo que se retifique em cartório a transferência dos lotes
de sua propriedade na nova cidade de Nova Ponte, para a Prefeitura
desse município, reconhecendo que essa transferência se deu com o
objetivo de regularizar a situação dos imóveis de todos os moradores
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que não eram proprietários de imóveis na cidade velha, alagada pela
contrução da usina Hidrelétrica de Nova Ponte. 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, 3 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Doutor Ronaldo.

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 27/4/2006
Às 11 h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este
ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Dinis
Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gilberto
Abramo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim
Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n
3.06812006 no l turno (Deputado Fahim Sawan); Projeto de Lei n2
3.146/2006 no 1 2 turno (Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 1
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, no l turno, o parecer pela rejeição
do Substitutivo n 2 1, apresentado em Plenário, e pela aprovação do
Substitutivo n2 2, apresentado pela Comissão (relator: Deputado
Fahim Sawan). O Presidente comunica que o Projeto de Lei n2
3.236/2006 está sendo retirado de pauta por não cumprir os
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
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Gustavo Valadares, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio

Júlio - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N Q 569/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
3312006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frango Maravilhas Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18 de abril de 2006, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de noventa dias.

O Estado de São Paulo, através do Decreto n 2 50.456, de
29112/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à
saída de carne e demais produtos comestíveis derivados de carne,
sejam frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou
temperados, em operação interestadual. Tal medida resultou na
desoneração total desse tipo de operação, no que diz respeito ao
referido tributo.

O Regime Especial de Tributação em análise concede à empresa
Frango Maravilhas Ltda., estabelecida no Município de Maravilhas,
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação
de saída dos produtos anteriormente citados, sem prejuízo do crédito
presumido outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de
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saída dos produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de
gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de que trata o
art. 75 do Regulamento do ICMS.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte
de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a l Q de janeiro do
corrente ano, com prazo de vigência previsto para o período em que
perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado automaticamente, na hipótese da extinção do tratamento
dispensado pelo Estado de São Paulo às operações mencionadas, ou
a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a
esta Casa, a justificativa do Governo do Estado para conceder o
Regime Especial de Tributação em questão é a proteção da economia
mineira, visto que a medida adotada pelo Estado de São Paulo
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto
aos produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a
outros Estados. Além disso, tal medida constitui clara ofensa ao
disposto no art. 152 da Constituição da República, que veda aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecerem diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de
sua procedência ou destino.

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o Regime
Especial de Tributação ora proposto atende aos interesses do Estado,
pois assegura à empresa mineira benefício tributário idêntico ao
benefício concedido pelo Estado de São Paulo às suas empresas.
Com isso, o Governo de Minas Gerais garante às empresas do Estado
condições favoráveis de concorrência e de preservação de mercado
relativo aos produtos abrangidos pela proposição.

Assim sendo, e considerando que a medida proposta não implica
diminuição na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, o
Regime ora proposto viria recompor a receita perdida em razão do
benefício instituído pelo Estado de São Paulo -, entendemos que a
medida em tela deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de
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Tributação n9 33/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9
Ratifica o Regime Especial de Tributação & 33/2006, nos termos do

art. 79 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 33/2006 à empresa Frango Maravilhas Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72
da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.021/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é do Deputado Elmiro Nascimento e tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita
do Sapucaí o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que considerou jurídica, constitucional e legal
na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou. Cabe agora a este
órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar parte de um imóvel constituído de terreno com
área total de 23,59 hectares, registrado sob o n 2 2.740, a fls. 120 do
Livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa
Rita do Sapucaí.

O imóvel fora doado à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor -
Febem - pelo Estado mediante autorização da Lei n 9 4.177, de 1966.
Com a sua extinção, formalizada pelo art. 14 da Lei Estadual n2
11.819, de 1995, a entidade teve suas atividades transferidas à
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Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, transformada na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que o
imóvel será destinado à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita
do Sapucaí.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e nãõ
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o Substitutivo n 9 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por fim acolher sugestões do Poder
Executivo, pelas quais estabelece que esta alienação contempla uma
área de 11,81 hectares, conforme memorial descritivo anexado ao
processo; e acrescenta ao Município a obrigação de doar ao Estado
uma ou várias áreas urbanas de valor equivalente à doada para o
desenvolvimento e ampliação de projetos que visem ao benefício de
crianças e adolescentes. Estabelece ainda que, por ocasião do
cumprimento dessa contrapartida, o Município deverá proceder à
avaliação prévia do imóvel em tela e dos que serão por ele doados ao
Estado:

Ademais o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 32 do Substitutivo n 9 1 prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos
contados do registro da escritura pública de doação, não forem
cumpridas a destinação prevista no parágrafo único do art. 1 2 e a
condição prevista no art. 2.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.021/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n9 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -
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Dilzon Meio - Elisa Costa - Jayro Lessa - José Henrique.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI P208012005

•	Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
•	 Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
2.080/2005 acrescenta dispositivo à Lei n 2 12.733, de 30/12/97, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado.

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

Em seguida, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação do
projeto com a Emenda n g 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela inclui as entidades que utilizam canais

comunitários em serviço de TV a cabo e as entidades executoras de
serviço de radiodifusão comunitária como beneficiárias de programas
de incentivo à cultura, promovidos pela Lei n 2 12.733, de 1997, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado.

O objetivo do projeto, segundo a justificativa do autor, é incentivar e
apoiar o funcionamento desses veículos de comunicação, dada a sua
inegável importância cultural.

4 Lei n Q 12.733, de 1997, mais conhecida como lei de incentivo à
cultura, estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas
que apóiem financeiramente a realização de projeto cultural no
Estado. O art. 82 da referida norma estabelece como seus
beneficiários, ou seja, como destinatários dos recursos das empresas
dispostas a apoiar financeiramente projetos culturais em troca dc
incentivo fiscal concedido pelo Estado, os projetos inseridos nas
diversas áreas enumeradas no referido dispositivo. A norma em
questão, portanto, no que se refere à definição dos beneficiários dos
recursos provenientes do incentivo fiscal que ela instituiu, não fa2
menção à pessoa jurídica, e sim a projetos culturais. No entanto, c
projeto em tela pretende inserir no rol das atividades enumeradas nc
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art. 82 mencionado as entidades que utilizam canais comunitários em
serviço de TV a cabo e as entidades executoras de serviço de
radiodifusão comunitária, ainda que não haja na referida norma
jurídica nenhuma restrição à pessoa jurídica de direito privado que
pretenda desenvolver projeto cultural beneficiando-se dos recursos
provenientes do benefício fiscal por ela instituído. A única exceção,
prevista em seu art. 13, é para projeto de que seja beneficiário o
próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de qualquer destes, além
de seus ascendentes, descendentes em 1 9 grau, cônjuge ou
companheiro.

A Comissão de Cultura apresentou a Emenda n 2 1, a fim de adequar
o projeto aos pressupostos da lei à qual se refere e estender o seu
alcance às rádios e televisões educativas e culturais sem fins
lucrativos.

Apresentamos a Emenda n 2, de forma a estender o alcance do
projeto às rádios e televisões comerciais, mas exigindo que os
programas tenham conteúdo educativo e cultural. Além disso, o
recebimento dos recursos de que trata essa lei pelas entidades
executoras de Serviço de Radiodifusão Comunitária fica condicionado
à criação dos Conselhos Comunitários, a que se refere o art. 8Q da Lei
Federal n 2 9.612, de 1998, observado o disposto no art. 18 da mesma
lei. Dessa forma, acreditamos poder atender ao objetivo proposto no
projeto em tela, qual seja o de incentivar as rádios e televisões
comunitárias, sem, no entanto, restringir o alcance da norma apenas a
essas empresas, o que, no entendimento deste relator, contraria o
objetivo da Lei n 9 12.733.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em tela não
tem nenhum impacto sobre as contas públicas do Estado.

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

2.080/2005 no l Q turno, com a Emenda n 2 2, a seguir apresentada e
pela rejeição da Emenda n 2 1.

Emenda ri 2 2
Dê-se ao art. 1 Q do projeto a seguinte redação:
"Art. l - O art. 8 2 da Lei n 2 12.733, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido dos seguintes inciso XIII e parágrafo único:
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'Art. 8 -
XIII - rádio e televisão, destinados à veiculação de programa

exclusivamente educativo e cultural.
Parágrafo único - O recebimento do apoio financeiro de que trata

esta lei pelas entidades executoras de Serviço de Radiodifusão
Comunitária, de que trata a Lei Federal 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, fica condicionado à criação dos Conselhos Comunitários, a que
se refere o art. 8 1 da mesma lei, observado o disposto em seu art.
18'.".

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - José Henrique - Elisa Costa -

Diizon Meio - Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.887/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em teia
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Sãõ Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n 2 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel
constituído por um terreno com área de 3.750m 2, e suas benfeitorias,
situado naquele Município, doado ao Estado em 1966 para que nele
fosse instalada uma unidade de ensino. Até a década de 80, ali
funcionou a Escola Estadual Zico Mendonça, quando foi transferida
para outro local. Desde 1995, lá funciona a Secretaria Municipal de
Saúde.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1 1 da proposição, o
imóvel deverá ser destinado o funcionamento da Secretaria
Municipal de Saúde, indicando E ssim o atendimento ao interesse
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público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.
Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o

art. 29 prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se for
desvirtuada a finalidade da doação.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentas e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
no § 2Q de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por objetivo revogar a Lei n 9 12.388, de
9/12/96, por tratar de idêntico objeto, pois autoriza o Estado a
permutar o mesmo imóvel por outro, de propriedade da Prefeitura
Municipal, o que não ocorreu.

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

2.887/2005 no l Q turno, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Dilzon Meio - Elisa Costa - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI NO3.010/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Vice-Governador Clésio
Soares de Andrade, no exercício do cargo de Governador do Estado,
e visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina
os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
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legal, cabe agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito de
sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Centralina dois imóveis constituídos de
terrenos urbanos edificados com área de 10.000,00m 2 cada um,
doados pelo mesmo Município ao Estado, em 1979 e 1985, para a
construção de unidades escolares, o que de tato veio a ocorrer. Com
o advento da municipalização do ensino fundamental, o Município
assumiu as Escolas São Januário e Carlos Prates, lá edificadas e em
pleno funcionamento.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2 9 do art. 105 da Lei Federal & 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.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o ar!. 2 Q do projeto de lei em causa prevê a
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos, não lhe for data a destinação prevista, que é a continuação do
funcionamento das referidas Escolas Municipais, em conformidade
com o interesse público.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.010/2006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa -.

Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.099/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Bom
Jardim de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto à possível repercussão financeira dela
decorrente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Bom Jardim de Minas o imóvel
constituído por um terreno com área de 10.000m 2, situado no lugar
denominado Rio do Peixe, Distrito de Taboão, naquele Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o
imóvel deverá ser destinado à instalação de um posto de saúde,
indicando assim o atendimento ao interesse público, que deve nortear
o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o
ai. 29 prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
no § 2Q de seu ai. 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.

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

3.099/2006 no 12 turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa -
Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.101/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Coronel Pacheco o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
2 projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Exëcutivo a doar ao Município de Coronel Pacheco imóvel constituído
por um terreno com área de 10.000m 2, situado nesse Município,
doado ao Estado em 1977 por particulares para que nele fosse
instalada uma unidade escolar. Ali funcionou a Escola Estadual
Antônio Macedo de Moura até 1998, quando foi municipalizada.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. l Q da proposição, o
imóvel deverá ser destinado para a utilização em atividades culturais,
sociais e comunitárias, indicando assim o atendimento ao interesse
público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o
art. 29 prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
no § 2Q 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.
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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.

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por objetivo sanar erro material, constatado
no "caput" do art. 1, relativo à localização do imóvel.

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

3.101/2006 no 12 turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Jayro Lessa - Elisa Costa - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.10212006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em teia tem
por objetivo alterar dispositivo da Lei n2 15.376, de 28/9/2004, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Descoberto o
imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou. Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de
receber parecer quanto a sua possível repercussão financeira,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Cabe esclarecer que o imóvel de que trata a Lei n 2 15.376, de 2004 -

constituído de terreno com 660m 2, situado no Município de
Descoberto - foi doado àquele Município para instalação do setor de
cultura, lazer, turismo e desportos da Prefeitura, de conformidade com
o disposto no parágrafo único do art. 1 da referida lei.

De acordo com a nova redação a ser dada a esse dispositivo, o
imóvel será destinado à instalação de unidade de Fisioterapia da
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Coordenadoria de Saúde, Odontologia e Assistência Social, serviço
considerado mais urgente para aquela comunidade.

Ressalte-se que, admitido o acatamento da nova finalidade do
imóvel, é necessário, em consonância com a técnica legislativa,
respeitar o lapso de tempo decorrido desde a edição da Lei n 2 15.376,
devendo ser a alteração realizada no tempo presente.

Em decorrência desse entendimento, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n2 1, que, além disso, revoga o art.
22 da citada lei, que estabelece a reversão do bem ao patrimônio do
Estado no caso de não-cumprimento da destinação inicialmente
prevista.

Ressalte-se que o projeto atende ao interesse público, uma vez que
a modificação pretendida tem como fim a prestação de serviços
básicos de saúde pela administração municipal local.

A prévia autorização legislativa para a alienação do patrimônio do
Estado, assim como para sua alteração, é exigência do § 2 2 do art.
105 da Lei Federal n Q 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em tela
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o
erário nem acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

3.102/2006 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa, relator - Dilzon Meio -

Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.104/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mar
de Espanha o imóvel que especifica.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem ela a este órgão
colegiado a fim de receber parecer quanto à possível repercussão
financeira dela decorrente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei, objeto desta autorização

legislativa, é constituído por um terreno com área de 1.239,47M2,
situado no Município de Mar de Espanha, incorporado ao patrimônio
do Estado em 1969 por doação de particulares. Funcionou no local a
Escola Estadual D. Ritinha e D. Inácia, desativada em 1994.

De acordo com o parágrafo único do art. 1 Q da proposição, o imóvel
deverá ser utilizado em atividades culturais, sociais e comunitárias, o
que vem atender ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que a
proposição prevê, no art. 2, 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.

Ressalte-se que esta 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 2 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 n2

3.104/2006 no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -
Luiz Humberto Carneiro - Elisa Costa - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.106/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco de Paula o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem
ela a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei, objeto desta autorização

legislativa, é constituído por terreno com área total de 1.080,00M2,
incorporado ao patrimônio do Estado em 1991.

De acordo com o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o imóvel
deverá ser destinado a edificação de uma creche municipal, o que
vem atender ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico
em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que a
proposição prevê, no art. 2, 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 ou modificada a finalidade da alienação.

Ressalte-se que esta autorização legislativa decorre da exigência
contida na Lei Federal & 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 § 29 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
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despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

3.10612006 no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa -

Luiz Humberto Carneiro - Dilzon Meio - José Henrique.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.11512006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piumhi os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem
ela a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a doação, ao Município

de Fiumhi, de imóveis, constituídos por dois terrenos com área total
de 10.000m2, incorporados ao patrimônio do Estado por doação
daquele Município, para que neles fosse construído um prédio escolar,
o que de fato não ocorreu. Atualmente o local é utilizado como praça
pública.

De acordo com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, os
imóveis deverão ser utilizados como praça pública, o que vem atender
ao interesse coletivo, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que a
proposição prevê, no art. 22, a reversão dos citados bens ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista.

Ressalte-se que esta autorização legislativa decorre da exigência
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contida na Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial no § 2 9 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

3.11512006 no 1turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - José Henrique - Dilzon Meio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.235/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 3.235/2006
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dom
Silvério o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice jurídico,
constitucional ou legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão
colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e
orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d", c/c o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n Q 3.235/2006 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Dom Silvério um imóvel com área de
360,00m2, localizado na Rua Doutor Reis Cofia, nesse Município, e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Silvério sob o n
643.

Em atendimento ao interesse público, requisito de tal doação, esse
bem público será destinado a implantação de unidade administrativa
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municipal, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1 9 do
projeto. Assim, no primeira andar, a administração do Município
manterá em funcionamento o Centro de Saúde Jair Nunes Cordeiro e,
no segundo andar, construirá instalações para a Secretaria Municipal
de Saúde.

Cabe ressaltar que, também em defesa do interesse coletivo, o art.
2 2 do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe for dada a destinação prevista.

A autorização legislativa pretendida pela proposição em análise é
exigência do § 2 9 do art. 105 da Lei Federal n Q 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal. Tal dispositivo estabelece que a movimentação
dos valores do ativo permanente do Estado, por meio de alienação, se
fará somente com autorização explícita do Legislativo, dada em lei
especial.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de
não representar despesas para o erário e não acarretar repercussão
na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto
vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

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

3.23512006, no l Q turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

Luiz Humberto Carneiro - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.236/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
tela dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2006, a proposição foi
distribuída preliminarmente para a Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria nos termos do Substitutivo n 2 1, que apresentou.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise do
mérito, opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Visa a proposição fixar o subsídio dos membros do Poder Judiciário

do Estado, promovendo uma alteração no sistema remuneratório
desses magistrados, ajustando suas remunerações aos ditames da
Constituição Federal. Segundo o Presidente do Tribunal de Justiça, no
Ofício n° 18/2006, que encaminha o projeto, a medida é necessária
em razão do disposto no art. 39, § 40, da Constituição Federal, a
determinar que o membro de Poder seja remunerado exclusivamente
por subsídio.

De acordo com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a
Emenda à Constituição n° 19 introduziu, em nosso sistema jurídico, o
subsídio como forma de remuneração de agentes políticos e
servidores públicos. No entanto, o fator que impedia a fixação do
subsídio para os magistrados estaduais residia na inexistência de lei
fixando o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF.
Essa questão foi solucionada com a edição da Lei Federal n° 11.143,
de 26/7/2005, que fixou o subsídio dos referidos Ministros.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, ressaltamos que a proposição em tela cria
despesa de caráter continuado para o Estado, visto que aumenta
despesa com pessoal. O ai. 17 da Lei Complementar Federal n 2 101,
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, determina que os atos que
criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado deverão ser
instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Segundo informação enviada pelo Tribunal de Justiça, a implantação
do subsídio representará um impacto anual sobre o Erário, em valores
brutos, de R$74.310.265,00. Para atender a essa despesa, será

rÃ'
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necessário a abertura de crédito suplementar pelo Poder Executivo.
Conforme informações constantes no Demonstrativo da Despesa

com Pessoal e Encargos, disponíveis no "site" do Tribunal de Justiça
(www.tjmg.gov.br), no exercício de 2005 os gastos de pessoal
totalizaram R$1.226.840.919,00. Desse montante, R$245.110.756,00,
que correspondem a aproximadamente 20%, foram destinados ao
pagamento de membros do Poder Judiciário. Analisando o orçamento
fiscal do Tribunal de Justiça para o exercício de 2006, verificamos
uma previsão de despesas com pessoal e encargos sociais de
R$1.258.009.516,00.

O Substitutivo & 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
aperfeiçoa o projeto e fixa o subsídio dos membros do Poder
Judiciário prevendo o percentual de 5% de diferença entre os níveis
da carreira. O mesmo percentual é adotado para a Justiça Federal,
segundo o disposto na Lei n 2 9.655, de 2/6/98.

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

3.236/2006, no 1 turno, na forma do Substitutivo n 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dilzon Meio - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.236/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Ofício n 2 18/2006, o Presidente do Tribunal de
Justiça encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n2
3.23612006, que "dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Com a promulgação da Emenda à Constituição n° 19, em 4/6/98, o
subsídio foi introduzido, em nosso sistema jurídico, como forma de
remuneração de agentes políticos e servidores públicos. Assim, ao art.
39 da Carta Magna foi acrescido o seguinte § 4°:

"Art.39-( ...)
§ 4 - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os

Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI".

O projeto de lei em análise, segundo a exposição de motivos que o
acompanha, objetiva fixar os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado, em atendimento ao disposto no mencionado
dispositivo da Constituição Federal.

Preliminarmente, cumpre destacar que o projeto em apreço não
apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

Com efeito, nos termos do art. 37, X, da Carta Magna, com a
redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, o subsídio em
questão somente pode ser fixado por lei específica, observada a
reserva de iniciativa. Nesse sentido, verifica-se que o projeto em
análise se encontra em consonância com o disposto no texto
constitucional.

No que toca à iniciativa, o art. 66, IV, "a", da Constituição do Estado
prescreve que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, por seu
Presidente, a iniciativa de lei que fixe os vencimentos de seus
membros. A esse respeito, é oportuno ressaltar que as normas
constitucionais que tratam da iniciativa reservada para a deflagração
do processo legislativo são consideradas uma projeção específica do
princípio da separação dos Poderes, segundo entendimento pacífico
do Supremo Tribunal Federal - STF.

Por sua oportunidade, registre-se que a adoção do subsídio
esbarrou, inicialmente, em uma série de dificuldades, algumas das
quais foram resolvidas pelas Emendas à Constituição n 41 e 47.

A Emenda à Constituição n° 41, de 19/1212003, fixou novos
parâmetros como limites máximos de remuneração ao alterar a
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redação do inciso Xl do art. 37, limitando o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça a 90,25% do subsídio dos
Ministros do STF.

A Emenda à Constituição n° 47, de 5/7/2005, esclareceu que não se
submetem ao teto remuneratório as verbas de caráter indenizatório,
conforme a redação dada ao art. 37, § 11, da Carta Magna.

Assim, em 26/7/2005, foi publicada a Lei Federal n° 11.143, que
dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a
que se refere o art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o que
tornou possível a fixação do subsídio dos membros do Poder
Judiciário Estadual. Nos termos do referido diploma legal, o subsídio
de Ministro do STF é de R$21.500,00 a partir de 1/1/2005 e de
R$24.500,00 a partir de 1Q/1/2006•

A proposição em exame propõe seja o subsidio do Desembargador
do Tribunal de Justiça fixado em R$19.403,75 a partir de l/1/2005 e
em R$22.111,25 a partir de 1 /l /2006. Entretanto, tendo em vista o
caráter temporário do subsídio proposto para o ano de 2005,
apresentamos substitutivo no qual invertemos a ordem dos
dispositivos, para que a norma de caráter perene preceda aquela que
pretende produzir efeito retroativamente ao ano de 2005.

Além disso, propomos a inclusão de dispositivo contendo a regra
para a remuneração das classes remanescentes de Juiz, segundo o
disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei Complementar n° 85, de
28/12/2005, que altera a Lei Complementar n 2 59, de 18/1/2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais. De acordo com o referido artigo, é princípio da organização
judiciária do Estado a adoção de diferença percentual de 5% entre os
subsídios de todas as categorias da carreira da magistratura, princípio
que atende ao disposto no art. 93, V, da Constituição Federal.

Sugerimos, ainda, a supressão do art. 3 0 do projeto, uma vez que os
vencimentos dos membros do Poder Judiciário já são pagos à conta
de dotação específica, que não será modificada em vista da alteração
da denominação de seus vencimentos. Além disso, no que toca à
autorização para abertura de crédito adicional, temos a informar que é
matéria de lei específica, sujeita a procedimento especial, de acordo
com os pressupostos constitucionais, notadamente o art. 166 da

LI
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Constituição Federal e o art. 160 da Constituição Estadual.
Também propomos a supressão do art. 40 do projeto, tendo em vista

que a observância de dispositivo da Constituição Federal e da Lei de
Responsabilidade Fiscal é condição "sine qua non" de sua
constitucionalidade e legalidade.

Por fim, informamos que o Tribunal de Justiça encaminhou a esta
Casa relatório do impacto financeiro, o qual será analisado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento
oportuno, à luz das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Lei n 2 3.236/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentamos a
seguir.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Fixa o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de

R$22.111,25 (vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco
centavos) a partir de 12 de janeiro de 2006.

Art. 2 - Entre 1 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2005, o
subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de R$19.403,75
(dezenove mil quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Art. 32 - A partir do valor estabelecido para o subsídio do
Desembargador do Tribunal de Justiça, será respeitada a diferença de
5% (cinco por cento) entre o subsídio de cada nível da carreira da
magistratura e o do nível imediatamente inferior.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.23612006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por intermédio do Ofício n 9 1812006, o Presidente do Tribunal de
Justiça encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n2
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3.23612006, que "dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria nos termos do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe objetiva fixar o subsídio dos membros

do Poder Judiciário do Estado, ajustando suas remunerações aos
ditames da Constituição Federal.

No Ofício n° 18/2006, por meio do qual o projeto foi encaminhado a
esta Casa, o Presidente do Tribunal de Justiça esclarece que "a
medida é necessária em razão do disposto no art. 39, § 40 , da
Constituição Federal, a determinar que o membro de Poder seja
remunerado exclusivamente por subsídio".

De fato, conforme já externado no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a Emenda à Constituição n° 19 introduziu, em
nosso sistema jurídico, o subsídio como forma de remuneração de
agentes políticos e servidores públicos. O projeto em exame, ao
pretender fixar o subsídio dos membros do Poder Judiciário do
Estado, promove uma alteração no sistema remuneratório desses
magistrados, adequando-o aos preceitos constitucionais.

O fator que impedia a fixação do subsídio para os magistrados
estaduais residia na inexistência de lei fixando o subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF -, tendo em vista que,
nos termos do art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 41, o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça é limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do
STF. Essa questão foi solucionada com a edição da Lei Federal n°
11.143, de 26/7/2005, que fixou o subsídio dos referidos Ministros.

Cumpre, ademais, esclarecer que o art. 93, V, da Carta Magna
estabelece que o subsidio dos magistrados terá uma variação de 5%
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a 1;0% entre os diferentes níveis da carreira, conforme a estrutura do
Poder Judiciário. Note-se, pois, que a norma reduz a extensão da
atuação dos legisladores federal e estadual.

O Substitutivo n g 1, da Comissão de Constituição e Justiça, na
margem que cabe ao legislador estadual, aperfeiçoa o projeto e fixa o
subsídio dos membros do Poder Judiciário prevendo o percentual de
5% de diferença entre os níveis da carreira. O mesmo percentual é
adotado para a Justiça Federal, segundo o disposto na Lei n o 9.655,
de 2/6/98.

Em vista do exposto e considerando que, ao fixar o subsídio dos
membros do Poder Judiciário estadual, o projeto ajusta o sistema
remuneratório dos magistrados aos preceitos da Constituição Federal,
resta evidenciada a conveniência e a oportunidade da matéria.

Conclusão
Com fundamento nas considerações feitas, opinamos pela

aprovação do Projeto de Lei n 2 3.236/2006 na forma do Substitutivo n
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Dilzon Meio - Sargento

Rodrigues - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 2 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.753/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.753/2005
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Pará de Minas os imóveis 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 ao Município de

Pará de Minas a doação de dois terrenos, com áreas de 254.600,00m2
e 21.160,00m2, doados ao Estado em 1953, sem nenhum gravame.

Como esses imóveis destinam-se ao funcionamento do aeroporto
local, grande parte do terreno integra área de segurança e o Município
ficará responsável por sua preservação.
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Cabe ressaltar que a prévia autorização legislativa para a alienação
de patrimônio do Estado é exigência do art. 18 da Constituição do
Estado, do art. 17 da Lei Federal n g 8.666, de 1993, que institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e do § 2C
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.

Uma vez que a proposição em análise está de acordo com as
exigências legais, atende ao interesse coletivo e não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, ratificamos nosso
entendimento anterior, favorável a sua aprovação.

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

2.753/2005, no 29 turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.407/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.407/2005, de autoria do Deputado Leonardo
Quintão, que declara de utilidade pública a entidade Mulheres em
União - Centro de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher, 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 °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°2.407/2005
Declara de utilidade pública a entidade Mulheres em União - Centro

de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Mulheres em
União -. Centro de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.428/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.428/2005, de autoria do Deputado George

Hilton, que declara de utilidade pública a Organização Não
Governamental Negrume.Com , com sede no Município de Muriaé, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.428/2005
Declara de utilidade pública a organização não-governamental

Negrume.Com - Integrantes e Amigos da Comunidade Negra de
Muriaé e Região, com sede no Município de Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a organização não-

governamental Negrume.Com - Integrantes e Amigos da Comunidade
Negra de Muriaé e Região, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.711/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.71112005, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que declara de utilidade pública o Movimento Verde de
Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.711/2005
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Verde 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 entidade Movimento

Verde de Paracatu, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.843/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.843/2005, de autoria da Deputada Jô Moraes,

que declara de utilidade pública a Orquestra Jovem de Contagem -
OJC -, 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.843/2005
Declara de utilidade pública a Orquestra Jovem de Contagem -

OJC -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra Jovem de

Contagem - OJC -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Manos

Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.994/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 2.994/2006, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação
Mardespanhense Quilombo dos Palmares, com sede no Município de
Mar de Espanha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.994/2006
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. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor Ronaldo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/5/2006, as seguintes

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

Marcos Lessa de Souza Lima, ocorrido, em 27/4/2006, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.
Iracema Diniz Costa, ocorrido em 30/4/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Walney
Antônio Campos, ocorrido em 28/4/2006, em Campo Belo. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 30 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 3/5/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 1? Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 1 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.261
a 3.263/2006 - Requerimentos n2s 6.519 a 6.536/2006 - Requerimento
da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Rogério Correia -
Questões de ordem Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Doutor Viana, Durval Angelo, Domingos Sávio e João Leite - Questões
de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meto - Dinis Pinheiro - Djalma Dirdz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Elisa Costa - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria OUvia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Neider Moreira - Padre João -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h14min, a lista de

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

1 2 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2-Secretária "ad hoc", procede à

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

- O Deputado João Leite, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Francisco Gonçalves, Deputado Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento n Q 6.31512006, da Comissão
de Transporte.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando da
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
dos programas do FNDE que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Eduardo Morato Fonseca, Procurador-Chefe da Procuradoria
da República em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Transporte encaminhado pelo Ofício n
642/2006/SGM.

Do Sr. Itamar Ferreira Gomes, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral
do IEF, informando da impossibilidade de o Diretor-Geral desse órgão
comparecer à reunião em comemoração da entrada em vigor da Lei n9
15.982, de 2006.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado (7), prestando informações
relativas aos Requerimentos n 2s 4.861, 5.414, 5.415, 5.429, 5.533 e
5.584, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.588/2005, do Deputado
Carlos Pimenta.

Da Sra. Patrícia Fonseca Valério Ribeiro, Chefe da Divisão de
Arrecadação e Fiscalização do lpsemg, comunicando que o
Vencimento Mínimo Estadual foi alterado para R$300,00, a partir da
folha de pagamento do mês de março de 2006. (- A Comissão de
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Administração Pública.)
Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Coordenador-Geral da 6 2 UNIT -

DNIT, prestando informações relativas ao Requerimento n
6.314/2006, da Comissão de Transporte.

22 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 Q 3.261/2006
Institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica instituída a Política Estadual de Combate à Obesidade,

com a finalidade de implementar ações eficazes na redução de peso e
no combate à obesidade adulta e infantil e à obesidade mórbida.

Art. 2 - Constituem diretrizes da Política Estadual de Combate à
Obesidade:

- promover e desenvolver programas, projetos e ações
intersetoriais que efetivem o direito humano universal à alimentação e
nutrição adequadas;

II - combater a obesidade infantil na rede escolar;
III - utilizar locais públicos, como parques, escolas e postos de

saúde, como espaços de implementação da Política de que trata esta
lei;

IV - promover campanhas de conscientização que ofereçam
instruções básicas, através de materiais informativos e institucionais
sobre alimentação adequada;

V - promover campanhas de estímulo ao aleitamento materno, como
forma de prevenir tanto a obesidade quanto a desnutrição;

VI - capacitar o servidor público estadual, tornando-o um agente
multiplicador da segurança alimentar e nutricional em sua plenitude;

VII - implementar centros de diagnóstico e acompanhamento dos
casos de sobrepeso e obesidade, integrados ao Sistema Nacional de
Vigilância Alimentar e Nutricional;

rÀ



163

VIII - integrar-se às Políticas Estadual e Nacional de Segurança
Alimentar e de Saúde;

IX - adotar medidas voltadas para o controle da publicidade de
produtos alimentícios infantis, em parceria com as entidades
representativas da área de propaganda, de empresas de
comunicação, da sociedade civil e do setor produtivo.

Art. 32 - O Estado poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos
da União, de outros Estados e Municípios, bem como com entidades
da sociedade civil, visando à consecução dos objetivos da Política
Estadual de Combate à Obesidade.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: Imperiosa mostra-se a iniciativa que busca erradicar ou

ao menos diminuir um problema muito freqüentemente enfrentado
pela população mineira, inclusive nas camadas menos privilegiadas
dw sociedade: a obesidade, responsável, muitas vezes, pela má
qualidade de vida de grande parcela dos mineiros.

Para justificar esta proposição, transmito preocupação sobre a
matéria manifestada pela Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade - ABESO -, através do seu "site":

aumento de caráter epidêmico da obesidade no Brasil, afetando
todas as camadas sociais e regiões do País (mas, principalmente, as
populações e regiões mais carentes); a morbidez e a mortalidade
cardiovascular associadas à obesidade; a elevação dos custos para o
sistema de saúde e a necessidade imediata de ações efetivas de
combate à obesidade motivaram um requerimento urgente de
implementação de medidas às autoridades governamentais pela
Abeso e pela Fundação Interamericana do Coração - FIC - Comitê de
Síndrome Plurimetabólica.

Muito embora iniciativas anteriores da Abeso (apoiadas por outras
sociedades de obesidade da América Latina) tivessem recebido apoio
formal de um compromisso de ação do Ministério da Saúde do Brasil e
de outros países latino-americanos, até o momento medidas efetivas
não haviam sido iniciadas".

E cristalina e urgente a necessidade da implementação de uma
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política de combate à obesidade no Estado, projeto também levado a
debate nas Assembléias Legislativas de São Paula e do Rio Grande
do Sul, o que motivou a apresentação desta proposta legislativa.

O ai. 39 da Lei Federal n 2 8.080, de 1990, define que a alimentação
constitui um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da
população, e seu art. 69 estabelece as atribuições específicas do SUS
na vigilância nutricional e na orientação alimentar. O direito humano à
alimentação saudável é, portanto, um dever do Estado.

Entende-se que os direitos humanos são aqueles que os seres
humanos possuem, única e exclusivamente, por terem nascido e
serem parte da espécie humana. O direito humano à alimentação é
um direito humano indivisível, universal e não discriminatório que
assegura a qualquer ser humano se alimentar dignamente, de forma
saudável e condizente com seus hábitos culturais.

Para a garantia desse direito, é dever do Estado estabelecer
políticas que melhorem o acesso das pessoas aos recursos para
produção ou aquisição, seleção e consumo de alimentos. Essa
obrigação se concretiza através da elaboração e implementação de
políticas, programas e ações que promovam a progressiva realização
do direito humano à alimentação, definindo claramente metas, prazos,
indicadores e recursos alocados para este fim.

A adoção do conceito de segurança alimentar e nutricional, em
âmbito mundial, e particularmente como tema central do atual governo
brasileiro, impulsionam a compreensão do papel do setor da saúde no
tocante à alimentação e nutrição, reconhecidas como elementos
essenciais para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nos últimos anos estamos assistindo em todo o mundo a um
aumento significativo do número de pessoas com sobrepeso e
obesidade. Reportagem do jornal "Folha de S. Paulo" (publicada no
caderno "Mundo" da edição de 10/3/2004) mostra que, nos EUA, a
obesidade pode matar mais que o fumo e vem se constituindo numa
verdadeira epidemia.

Mas o obesidade não é um problema exclusivo dos países
desenvolvidos. Nosso país, em que o combate à fome é prioridade do
governo, também apresenta altos índices de obesidade. No Brasil,
segundo o Ministério da Saúde, as taxas de obesidade vêm crescendo
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desde 1975, e esse aumento, apesar de estar distribuído em todas as
regiões do País e nos diferentes estratos socioeconômicos, é
proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda.

A presença de novos hábitos alimentares (como o aumento do
consumo de refrigerantes e de produtos industrializados), a introdução
de novos atores (como as cadeias de "fast-food" e o "delivery") e o
baixo custo das chamadas "calorias vazias" levam à população um
grande aporte calórico. Este aporte se dá de modo desbalanceado,
com altos teores de açúcares simples e de gorduras e com poucos
nutrientes (como vitaminas), num processo que atinge principalmente
mães de crianças de até 5 anos.

A população urbana consome maior quantidade de alimentos
processados, como carnes, gorduras, açúcares e derivados do leite,
em relação à área rural, onde a ingestão de cereais, raízes e
tubérculos é mais elevada. Soma-se a isso o sedentarismo estimulado
pelas facilidades da vida contemporânea, como o transporte
automotivo, os "videogames", os jogos eletrônicos, a televisão e - para
piorar o caso - o elevado índice de violência, que faz com que as
pessoas saiam menos de suas casas.

Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil a qualidade da
alimentação é inadequada nas camadas populacionais de baixa
renda, continua inadequada nas camadas que registram crescimento
da renda (em virtude da tendência à ingestão de alimentos
processados, etc.), mas é adequada nas camadas de alta renda, que
têm maior acesso à informação, levando a melhores hábitos
alimentares e à prática de atividades físicas regulares.

Estudos mostram que crianças e adolescentes obesos têm grande
probabilidade de se tornarem adultos obesos. Quando os hábitos são
formados de maneira incorreta, o risco de a criança se tornar obesa
na adolescência é de 75%, e na vida adulta, de 40%. Assim, deve-se
prevenir a obesidade tão logo a criança nasça, estimulando o
aleitamento materno.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição - PNSN -,
existem 1.500.000 crianças obesas no Brasil. A prevalência da
obesidade nas Regiões Sul e Sudeste se aproxima do dobro da
observada na Região Nordeste, ficando as Regiões Norte e Centro-
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Oeste em situação intermediária (Nóbrega, 1998). Na população
adulta, as mulheres apresentam um índice de cerca de 38%, contra
28% dos homens, perfazendo uma média da população adulta de
cerca de 32% de pessoas com peso acima do ideal, constituindo 25%
delas casos mais graves. Em uma pesquisa realizada nas Regiões
Norte e Sul do País, esse quadro epidemiológico é confirmado com a
prevalência de 4% de sobrepeso em crianças de 1 a 4 anos (Monteiro
et ai., 1996).

Por outro lado, a obesidade causada por problemas hormonais
corresponde a menos de 10% dos casos. Estes problemas são:
síndrome hipotalâmica, síndrome de Cushing, hipotireoidismo,
síndrome dos ovários policísticos, pseudohipoparatireoidismo,
hipogonadismo, deficiência de hormônios do crescimento, insulinoma
e hiperinsulismo.

O custo da deterioração de hábitos alimentares saudáveis é
gigantesco. A má alimentação e o sedentarismo são as principais
causas das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como o
diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão e doenças
cardiovasculares (como o infarto e o derrame). As doenças
cardiovasculares são responsáveis por 34% de todos os óbitos no
Brasil. Além da interrupção precoce da vida, o elevado custo das
internações hospitalares representa um peso a mais para a
sociedade, que paga a conta através do financiamento do sistema
público de saúde.

Conto com a compreensão dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

- 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 3.26212006
Declara de utilidade pública a Creche Stella Maris - CSM -, com

sede no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Stella Maris -

CSM -, com sede no Município de Nova Ponte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 2006.



167

Manos Fernandes
Justificação: A Creche Stelia Maris, do Município de Nova Ponte,

realiza um belo trabalho junto à comunidade carente, promovendo a
assistência de crianças carentes, bem como assistências médica-
dentária e hospitalar, pedagógica, ensinos religioso e cultural. Pelo
que se depreende da documentação anexa, está em pleno e regular
funcionamento, há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas. Por preencher os requisitos
necessários, solicito aos nobres pares a aprovação do título que
tornará a referida entidade de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.263/2006
Regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos conhecidos

corno "lan houses", "cyber cafés" e "cyber offices".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - São regidos por esta lei os estabelecimentos comerciais

instalados no Estado que ofertam a locação de computadores,
máquinas e similares para acesso à rede de computadores - internet,
utilização de programas e de jogos eletrônicos, abrangendo os
designados como "lan houses", "cyber cafés" e "cyber 0ff ices", entre
outros.

Art. 2 - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam obrigados a
criar e a manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

1:- nome completo;
II - data de nascimento;
III - endereço completo;
IV - telefone;
V - número de documento de identidade.
§ 1 - O responsável pelo estabelecimento deverá exigir dos

interessados a exibição de documento de identidade, no ato de seu
cadastramento e sempre que forem fazer uso de computador ou
máquina.

§ 2 - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de
cada acesso, com a identificação do usuário e do equipamento por ele
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utilizado.
§ 32 - Os estabelecimentos não permitirão o uso dos computadores

ou máquinas:
1 - a pessoas que não fornecerem os dados previstos neste artigo,

ou o fizerem de forma incompleta;
2 - a pessoas que não portarem documento de identidade, ou se

negarem a exibi-lo;
§ 42 - As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser

mantidos por, no mínimo, sessenta meses.
§ 52 - Os dados poderão ser armazenados em meio eletrônico.
§ 6 - E vedada a divulgação dos dados cadastrais e demais

informações de que trata este artigo, salvo quando houver expressa
autorização do usuário ou por ordem judicial.

Art. 32 - E vedado aos estabelecimentos de que trata esta lei:
- permitir o ingresso e a permanência de pessoas menores de doze

anos sem o acompanhamento de, pelo menos, um de seus pais ou do
responsável legal devidamente identificado;

II - permitir a entrada de adolescentes de doze a dezesseis anos
sem autorização por escrito com firma reconhecida em cartório de,
pelo menos, um de seus pais ou de responsável legal;

III - permitir a permanência de menores de dezoito anos após a
meia-noite, salvo se com autorização por escrito com firma
reconhecida em cartório de, pelo menos, um de seus pais ou do
responsável legal.

Parágrafo único - Além dos dados previstos nos incisos 1 a V do art.
2, o usuário menor de dezoito anos deverá informar:

1 - filiação;
2 - nome da escola em que estuda e horário (turno) das aulas.
Art. 42 - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão:

- expor em local visível lista de todos os serviços e jogos
disponíveis, com um breve resumo sobre eles e a respectiva
classificação etária, observada a disciplina do Ministério da Justiça
sobre a matéria;

li - ter ambiente saudável e iluminação adequada;
III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos e

adaptáveis a todos os tipos físicos;
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IV - ser adaptados para possibilitar acesso a portadores de
necessidades especiais;

V - tomar as medidas necessárias a fim de impedir que menores de
idade utilizem contínua e ininterruptamente os equipamentos por
período superior a três horas, devendo haver um intervalo mínimo de
trinta minutos entre os períodos de uso;

VI - regular o volume dos equipamentos de forma a se adequar às
características peculiares e em desenvolvimento dos menores de
idade.

Art. 52 - São proibidos:
- a venda e o consumo de bebidas alcoólicas;

II - a venda e o consumo de cigarros e congêneres;
III - a utilização de jogos ou a promoção de campeonatos que

envolvam prêmios em dinheiro.
Art. 6 - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às

seguintes penalidades:
- multa, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a R$1 0.000,00 (dez

mil reais), de acordo com a gravidade da infração, conforme critérios a
serem definidos em regulamento;

II - em caso de reincidência, cumulativamente com a multa,
suspensão das atividades ou fechamento definitivo do
estabelecimento, conforme a gravidade da infração.

§ 1 2 - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.
§ 2 - Os valores previstos no inciso 1 serão atualizados anualmente,

pelos índices oficiais.
Art. 72 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente

quanto à atribuição para fiscalizar seu cumprimento e impor as
penalidades a que se refere o art. 6.

Art. 8 - Esta lei entra em vigor após decorridos trinta dias de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei visa regulamentar o funcionamento de

estabelecimentos comerciais que ofertam locação de computadores e
outros equipamentos similares, para acesso à internet, bem como a
utilização de programas e jogos eletrônicos. Esses estabelecimentos,

1W
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que são conhecidos como "lan houses", "cyber cafés" e "cyber offices",
disponibilizam em âmbiente comum gôndolas de utilização individual,
sem nenhum tipo de critério ou controle.

Urge que se regulamente da utilização desses espaços para
preservar os interesses dos usuários e garantir a aplicação das
exigências da lei, principalmente no que tange a crianças e
adolescentes, que representam parcela considerável dos usuários
desses serviços. O assunto é tratado pelos arts. 3, 40 e 59 do projeto,
que permitem envolvimento direto dos pais e responsáveis no
processo.

Ressalta-se também que a absoluta falta de controle do ingresso, da
permanência e da identificação dos usuários desses estabelecimentos
os transformam num espaço vulnerável e potencial para a prática de
delitos pelos "hackers", protegidos pelo anonimato que a situação de
fato proporciona. O aumento da "ciberpirataria" tem causado danos de
ordem patrimonial e moral a um sem-número de cidadãos. O segundo
artigo deste projeto visa assegurar o registro da utilização desses
serviços e servirá de diretriz, no que diz respeito à justiça criminal,
para a responsabilização dos eventuais infratores.

O projeto justifica-se por si só, na medida em que atende ao
interesse de toda a coletividade, tendo em vista que o Estado não
pode se furtar a seu papel fiscalizador e regulador, e a matéria trata
de questão de segurança pública.

A preocupação com a saúde pode ser observada quando da
exigência de local saudável, bem iluminado e dotado de móveis e
equipamentos ergonômicos.

Diante do exposto, a relevância e o interesse público presentes na
matéria, conto com o apoia dos pares para a aprovação da
propositura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei n2
2.086/2005 nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 2 6.519/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Hospital Vera Cruz pelo
transcurso de seu 572 aniversário.

Wk
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N 2 6.52012006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à equipe do Hospital Vera Cruz
pelos relevantes serviços prestados no atendimento médico-
hospitalar. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N 2 6.521/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando sejam
formulados votos de congratulações com D. Diamantino Prata de
Carvalho, Bispo da Diocese de Campanha, e os Pes. Luiz Augusto
Furtado e Adriano Fernandes Prado, Párocos, pelo transcurso dos
150 anos de criação da Paróquia do Divino Espírito Santo. (- A
Comissão de Cultura.)

N 9 6.522/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal "Curvelo Notícias" pela
comemoração dos 47 anos de sua fundação.

N 6.523/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio América pela
comemoração dos 51 anos de sua fundação. (- Distribuídos á
Comissão de Transporte.)

N 2 6.524/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Edson Machado de
Andrade, Prefeito Municipal de Lagoa Formosa, e ao Sr. Cléber José
Matos, Presidente do Sindicato Rural de Lagoa Formosa, pela
realização da 27 Festa Regional do Feijão. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N 2 6.525/2006, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Prefeito de São Sebastião do Oeste pelo
trabalho realizado à frente do Executivo desse Município.

M 6.526/2006, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Prefeito de Poços de Caldas pelo
trabalho realizado à frente do Executivo desse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.52712006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Cemig para que retifique em cartório a transferência
dos lotes de sua propriedade na nova cidade de Nova Ponte para a
Prefeitura desse Município, pelas razões que menciona.

N 2 6.528/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Feam com vistas a que determine a
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1 $1



172

apuração de possível contaminação ambiental ocasionada pela
empresa MS Metais Indústria e Comércio Ltda., situada em Pouso
Alegre. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.529/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria
Municipal de Saúde de Muriaé, para que se investigue a denúncia de
possível contaminação por meningite, que teria causado a morte de
19 jovens no Município. (- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.530/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais
com vistas a elaboração de estudo e posterior envio de relatório a esta
Comissão sobre a demanda por vagas de Auditor do Trabalho para a
efetiva fiscalização em todo o Estado. (- A Comissão do Trabalho.)

N 9 6.531/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Copasa-MG com vistas à
implementação de monitoramento para detenção de chumbo e outros
metais pesados em sua captação de água no Rio Mandu, em Pouso
Alegre. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.532/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
sugerido ao Delegado Regional do Trabalho a criação da Câmara
Setorial da Silvicultura e da Federação dos Trabalhadores na Indústria
Extrativa do Estado de Minas Gerais. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 6.533/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Delegado Regional do Trabalho providências com
relação a denúncias referentes à contaminação por chumbo de
funcionários da empresa MS Metais, Indústria e Comércio Ltda., em
Pouso Alegre. (- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.534/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à reativação das
Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher no Carreiro e
em Venda Nova, nesta Capital.

N 2 6.535/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
providências com relação a denúncia segundo a qual a Ten. BM
Janine Gonçalves Faria estaria sendo vítima de descumprimento de
ordem judicial.

y
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N 9 6.536/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Juiz de Direito da 6 2 Vara da Fazenda Pública Estadual
da Comarca de Belo Horizonte providências com relação a denúncia
segundo a qual a Ten. BM Janine Gonçalves Faria estaria sendo
vítima de descumprimento de ordem judicial. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Da Deputada Maria Tereza [ara e do Deputado Rogério Correia,
solicitando sejam enviados aos 184 Municípios que deverão aprovar
ou revisar o Plano Diretor Participativo pedidos das informações que
mencionam. (- A Mesa da Assembléia.)

Questões de Ordem
A, Deputada Elisa Costa - Desejo apenas reforçar o que foi dito

ontem pelas nossas Lideranças aqui no Plenário com referência à
vinda do Presidente Lula a Minas Gerais. Gostaria de manifestar-me
em relação a duas agendas extremamente importantes. Primeiro, a
ida, a convite do consórcio Cemig e Vale do Rio Doce e do governo do
Estado, à inauguração da hidrelétrica de Aimorés, para a qual o
Presidente Lula é convidado, como também lideranças regionais,
Prefeitos, entidades e membros das associações dos ribeirinhos, das
doceiras e dos pescadores.

Queremos deixar o registro, Sr. Presidente, de que não só aquela
região como também as comunidades de Minas Gerais precisam do
apoio e da parceria do governo federal, do governo de Minas e do
próprio consórcio. O Deputado João Leite conheceu de perto a
realidade das nossas comunidades ribeirinhas, do assentamento das
famílias em relação ao alagamento da hidrelétrica de Aimorés.

Desejamos que os parceiros do consórcio façam parte e integrem
um projeto de desenvolvimento sustentável que está em elaboração
naquela região pelas lideranças, com o objetivo de melhorar os
impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais que ocorreram
com a instalação da hidrelétrica. Desejamos não apenas resolver as
demandas pontuais dos Municípios de Itueta, Resplendor, Aimorés e
Baixo Guandu como também fazer parte de um projeto de
desenvolvimento integrado para aquela região, que faz parte de outro
Município do Baixo Rio Doce e que durante anos passou por uma
devastação ambiental muito grande. Enfim, os impactos da construção
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da hidrelétrica aprofundaram os impactos ambientais, sociais,
econômicos e culturais.

Grande parte das demandas ainda não foram atendidas, são
condicionantes que estão sendo negociadas e acordadas com o
consórcio.

E preciso pensar num novo modelo de desenvolvimento que integre
as famílias, as comunidades, as lideranças, os movimentos sociais, os
pescadores, os ribeirinhos, os pequenos agricultores, as doceiras,
para que haja uma recuperação das famílias e de suas casas em
Itueta. Portanto, que se trabalhe também culturalmente esses novos
assentamentos naquela região.

Vamos entregar o consórcio ao Presidente Lula a partir das
solicitações das comunidades, desse novo modelo de
desenvolvimento integrado para aquela região. E, da mesma forma,
as próprias comunidades se manifestarão solicitando o empenho de
todos para que aquela região de fato tenha um atendimento prioritário
diante dos problemas causados pela hidrelétrica de Aimorés. Que
esse momento sirva para que aquela região possa dar visibilidade a
suas necessidades e principalmente às demandas que ainda faltam
ser atendidas pelo consórcio da Cemig, da Vale do Rio Doce e do
governo do Estado. Vamos chamar a atenção também do governo
federal, aproveitando a presença do Presidente Lula, para esse novo
modelo de desenvolvimento regional sustentável para aquela
microrregião do Baixo Rio Doce.

Desejo também registrar a presença do Presidente Lula na região de
Mariana, de Ouro Preto, duas cidades históricas, emblemáticas e
simbólicas no Estado de Minas Gerais, inaugurando um trecho
ferroviário que vai de Mariana até Ouro Preto, de 20 km, onde toda
comitiva vai estar por 1h30min. dentro do trem visitando aquela
região.

O trecho ferroviário contribuirá para a incrementação do turismo em
Ouro Preto e Mariana, enfim, em toda a região. Haverá então, em
Ouro Preto, um grande ato com a presença de representantes do
Estado de Minas Gerais, da militância do PT, de Prefeitos e Prefeitas,
Vice-Prefeitos e lideranças. Dessa forma, imprimiremos um significado
especial à cidade bem como a toda a região, já que o Presidente Lula
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estará em Minas Gerais. De tato, o Presidente tem mantido importante
relacionamento com Minas Gerais. Retiro-me não só à sua presença
mas também aos investimentos que tem feito na área da saúde, da
educação, da assistência e aos programas como o Bolsa-Família e
outros projetos, a exemplo do que visa ao desenvolvimento da
agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Obrigada.

O Deputado Dinis Pinheiro - O raciocínio de V. Exa. está correto.
Solicito-lhe o mesmo tratamento concedido à Deputada Elisa Costa.
Não utilizarei todo o prazo, mas apenas dois minutos para manifestar
minha solidariedade ao povo de Gonzaga, de Virginópolis, de
Divinolândia de Minas, enfim, de centenas de cidades que compõem o
Vale do Suaçuí e o Vale do Rio Doce.

Hoje, de manhã, a Rede Globo veiculou grande mobilização
realizada ontem pelos Prefeitos, Vereadores, lideranças, produtores,
enfim, pelos mineiros que estão indignados com o tratamento
irresponsável e desrespeitoso que o governo federal tem reservado à
BR-259, que liga Divinolândia de Minas a Gonzaga. Essa BR é de
grande importância para impulsionar a economia regional.

Essa obra vem de longa data. Há aproximadamente um ano e meio,
o governo federal, depois de inúmeras ações, contando com a
colaboração do ex-Diretor do DNIT, Alexandre Silveira, teve a
oportunidade de pavimentar de 10km a 12km. Todavia ainda faltam
cerca de 10km de asfalto. A obra não é realizada, não é concluída, o
que causa grande transtorno à população, que, de forma justa,
correta, escolheu o caminho da mobilização para sensibilizar o
governo federal, mostrar-lhe a importância de concluir a referida obra.
Portanto uso a tribuna desta Casa para realçar nossa insatisfação
com o tratamento dado pelo governo federal à BR-259.

Além disso, apresentaremos na Comissão de Transporte desta Casa
requerimento solicitando sejam feitos esforços e ações com o objetivo
maior de concluir o tão sonhado asfalto da BR-259, para a felicidade
dos moradores de Gonzaga, bem como de milhares de mineiros que
precisam e sonham com a concretização dessa obra. Sr. Presidente,
agradeço-lhe a colaboração e sensibilidade.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
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O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, funcionários da Casa, público que nos
acompanha das galerias e pela TV Assembléia, apenas quem sofre
constantemente enfrentando filas, fato que se alia à morosidade
dirigida à categoria, poderá compreender o problema que abordarei
aqui hoje, ou seja, a demora da qual os despachantes, aqueles que
ajudam as pessoas na agilização de processos para dirigir veículos,
assim como a normalização de situações com o Detran, reclamam.

Eles enfrentam a mesma situação pela qual passei quando estive no
Detran da Gameleira. Realmente essa demora prejudica o trabalho
dos despachantes, que reclamam, e com razão. As pessoas que os
procuram ficam sem saber por que essa demora maior em resolver as
questões levadas pelos despachantes.

Recebi essa informação de membros da Cooperativa dos
Despachantes Documentalistas do Detran-MG, do Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado e do Sindicato do
Despachante Documentalista de Trânsito de Belo Horizonte, o Sind-
BH.

Eles possuem apenas 3 guichês para trabalhar. Na Gameleira,
temos 33 guichês disponíveis para atendimento a todo o público. Os
processos, para serem resolvidos, estão levando até 72 horas para
sua liberação. Já a pessoa que vai direto ao guichê do Detran, com
seus documentos para serem conferidos, leva um tempo mínimo para
tê-los liberados.

Essa situação prejudica o trabalho desses profissionais, dando a
impressão de que o Detran quer mesmo acabar com essa categoria. E
preciso facilitar a vida dos despachantes, que têm tido grandes
transtornos para registrar devidamente os documentos daquelas
pessoas que os procuram.

Além disso, os três guichês reservados para eles trabalharem estão
fora da área central, do local do prédio principal do Detran. Eles se
encontram no fundo, o que dificulta ainda mais o acesso. Ali há pouca
ventilação e é um lugar que carece de uma estrutura melhor.

Essa questão sensibilizou-me e fez com que eu trouxesse aqui, para
a tribuna, essa situação, e resolvemos acolher suas reclamações.
Eles, aliás, agradecem ao atual Delegado-Chefe do Registro de
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Veículos, Dr. Luiz Cláudio, que já ouviu suas solicitações e está vendo
o que será possível fazer.

Precisamos agilizar essa solução para que possam trabalhar com
tranqüilidade e atender bem seus clientes. E isso que todos queremos
e também o próprio Detran: um atendimento mais rápido.

Recentemente saiu no jornal "Estado de Minas" uma grande
reportagem com a informação de que o Detran está despachando os
documentos por meio da internet, a fim de agilizar sua liberação. Mas
aquelas pessoas que ainda procuram os despachantes - e ainda é um
número grande, porque eles respondem por 60% dos documentos -,
os clientes, cobram deles uma agilidade que o Detran não oferece.

Por constituírem a maioria, deveriam ter o mesmo tratamento que é
dado aos que procuram diretamente o Detran em sua sede, em seu
prédio principal. Isso não está acontecendo, o que é injusto, motivo
pelo qual faço essa denúncia. Solicito aos dirigentes do Detran que
promovam atendimento igualitário e que liberem guichês no prédio
principal. O Delegado Luís Cláudio também está de acordo, mas
precisa da autorização central. Estamos levando as solicitações dos
despachantes, para que a direção do Detran lhes dê o atendimento
que merecem e para que o público que os procura também tenha o
atendimento que merece.

O Detran está dispensando o comprovante de residência de quem o
procura para registrar seu veículo. Preocupo-me com essa situação,
pois todos os órgãos federais, estaduais e municipais exigem o
atestado de residência, que é necessário e importante para a
identidade das pessoas, principalmente das pessoas físicas. Para
tudo é exigido esse atestado, e o Detran o está dispensando para
quem vai obter o licenciamento de seu veículo, o que nos preocupa,
pois, quando houver necessidade de se recuperar um carro, não
haverá o endereço do cidadão. Se alguém for registrar um carro
suspeito, não deixará o seu endereço.

Cobraremos diretamente da diretoria do Detran que volte a cobrar o
comprovante de residência das pessoas que o procuram para registrar
seu veículo.

Há grande carência de despachantes, categoria espalhada em todo
Estado, pois não é realizado concurso para esse cargo há muitos



178

anos. Vários despachantes aposentaram-se, e outros faleceram. O
atual Governador tem procurado corrigir essa distorção crônica, ou
seja, a falta de concurso em todas as categorias. Esperamos que o
Detran e os órgãos que acompanham essa categoria promovam
concurso para o preenchimento das vagas de despachantes em todo
o Estado, evitando-se, assim, que pessoas sem a devida qualificação
realizem o trabalho de forma clandestina.

Abordarei a situação desencadeada pelo Presidente da Bolívia. Há
situações prejudiciais ao nosso país. Recentemente, tivemos, por
parte do governo federal, a aceitação, o reconhecimento da China na
questão do comércio livre. Permitiu-se a abertura da China, o que tem
trazido prejuízos para o nosso país.

A China está invadindo o País com os seus produtos, superlotando-
o e fazendo com que os produtos feitos aqui sofram uma diminuição
de importância no mercado interno. Dessa maneira, há redução na
produção e na geração de emprego e renda no Brasil, favorecendo,
mais uma vez, o crescimento daquele país. Entramos no verdadeiro
conto do vigário. O governo federal, presidido pelo Presidente Lula,
aceitou as condições do governo chinês e deu-lhe carta branca, como
um país de livre comércio. Essa proposta não foi aceita nos outros
países, mas abriu as portas do Brasil para a China. Depois, ele tentou
voltar atrás, e o governo chinês não aceitou.

Estamos tendo um prejuízo imenso durante todo esse período de
reconhecimento. A China não aprovou o que o Brasil queria em
contrapartida: fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. E
desse jeito! Estamos numa disputa em que nós mesmos entregamos
o ouro ao bandido. Agora, enfrentamos outro problema com relação à
Bolívia. Preocupamo-nos, sim, quando aquele país desrespeita, de
uma hora para outra, o que foi negociado entre os governos
anteriores. Temos a certeza de que haverá problemas e prejuízos
para as empresas brasileiras quanto aos contratos já assinados, que,
de maneira abrupta, foram rompidos num sentimento de nacionalismo
apenas, sem respeito às normas que regem o comércio internacional.
Não é assim que se faz nacionalização.

Fica aqui esta reflexão. Preocupo-me muito com essa situação. Já
estamos tendo prejuízo e esperamos que não seja ainda maior. Não
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podemos aceitar isso em nome da questão cívica da Bolívia, que
respeitamos. Esse país também deve respeitar as normas
internacionais em vigor. Isso não está acontecendo com relação às
empresas brasileiras instaladas lá.

O terceiro e último assunto é uma boa notícia aos Diretores e às
Diretoras de escolas públicas estaduais. Denunciamos o fato há mais
tempo; realizamos uma audiência pública; apresentamos um projeto
de lei, que está tramitando; e encaminhamos o assunto às Secretarias
de Educação e de Planejamento do Estado. As duas Secretárias,
Vanessa Guimarães e Renata Vilhena, foram sensíveis e levaram ao
Governador o nosso pedido de que o Estado volte a pagar a sua parte
referente à aposentadoria no segundo cargo de uma professora ou de
um professor eleitos Diretora ou Diretor de escola.

Antes, o Estado pagava a sua parte, 22%, e o funcionário tinha o
desconto de 11%, relativos ao primeiro cargo. Entretanto, para o
segundo, o Estado não efetuava o pagamento, o que sobrecarregava
o servidor, que, se quisesse aposentar no segundo cargo, teria de
arcar com 33% do seu salário, que já é pequeno.

Então, o Governador foi sensível, as Secretárias aprovaram a
medida, e, no dia 29 último, por meio de decreto, o nosso pedido foi
aprovado. Agora, o Estado voltou a assumir a sua responsabilidade.

Portanto, trago esses três assuntos na tarde de hoje, Sr. Presidente,
agradecendo a V. Exa. pela tolerância, já que ultrapassamos um
pouco o nosso horário.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Deputadas, Deputados, público

presente nas galerias e caríssimos telespectadores da TV
Assembléia, boa tarde. O motivo que me traz a esta tribuna são quatro
representações encaminhadas na semana passada ao Ministério
Público Estadual e Federal sobre supostas condutas ilícitas praticadas
pelo Sr. Getúlio Rodrigues Costa, Prefeito Municipal de Felisburgo, e
pelo Vereador Alex, Líder do PT na Câmara dessa cidade.

A primeira foi dirigida à Promotoria de Justiça Especializada em
Crimes Praticados por Agentes Públicos e se refere ao fato de que o
referido Prefeito, no exercício do seu mandato eletivo, recebe ainda
como servidor do Departamento de Limpeza da Prefeitura uma
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quantia de R$200,00 por mês.
Conforme a juntada de lista de pagamento do tal departamento, é

possível verificar a assinatura do Chefe do Poder Executivo Municipal
como recebedor do valor descrito, com o agravante de ter ainda a
firma reconhecida. Ressalta-se também, em relação a esse fato, que o
pagamento dos serviços dessa natureza, ou seja, aos servidores da
área de tal departamento de limpeza não é realizado com a exigência
legal de tal empenho, conforme os ditames da Lei Federal n9 4.320, de
1964.

Uma segunda e terceira representações foram apresentadas tanto
em face do citado Prefeito quanto em relação à Sra. Naidia de Souza
Brandão, Auxiliar de Administração da Prefeitura - uma para o
Ministério Público Estadual e outra para o Ministério Público Federal.
Nesse caso, a servidora em questão foi beneficiada com o
recebimento de valores referentes ao rateio do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - Fundef -, por mais de uma ocasião.

A Sra. Naidia não é professora, e a ilegalidade está mais que
configurada. Tal pagamento irregular, ocorrido no período de janeiro a
maio de 2005, sujeita o agente administrativo a sanções
administrativas civis ou penais, e a autoridade responsável pela
irregularidade, no caso em questão o Prefeito Municipal, a responder
por crimes de responsabilidade, em conformidade com o art. 5, § 42,
da LDB.

A quarta peça representativa foi protocolada em face do Chefe do
Poder Executivo de Felisburgo e do advogado Edilberto Castro Araújo,
com endereço profissional em Belo Horizonte. Os fatos dão conta de
contrato irregular de prestação de serviço da assessoria jurídica,
firmado pelo mencionado profissional, representado com a Prefeitura.
O valor mensal acordado no termo de compromisso para o
assessoramento ficou acertado em R$2.500,00. Quero deixar claro
que não acreditei quando o Vereador me mostrou esse contrato
escrito de maneira literal. Porém pasmem, Deputadas, Deputados e
demais ouvintes, a distribuição de tal quantia ficou acertada da
seguinte forma, de acordo com a cláusula segunda do termo de
compromisso "ipsis litteris": 1 - A importância de R$1.500,00 se
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destina ao pagamento de honorários advocatícios alusivos ao contrato
firmado junto à Prefeitura acima descrita; 2 - O saldo remanescente,
que soma o valor de R$ -1.000,00, deverá ser repassado ao Sr. Getúlio
Rodrigues da Costa, brasileiro, casado, residente nesta cidade de
Belo Horizonte, a título de ajuda de custo."

O mais absurdo é que esse cidadão é filho do Prefeito Municipal.
Ora, tal situação caracteriza-se como uma ilicitude tão grave, tão

absurda, escandalosa, que nem sequer pôde ser disfarçada pelos
apropriadores de dinheiro público de forma irregular. Os fatos são
nitidamente caracterizadores da prática de improbidade administrativa,
com graves prejuízos ao erário público. Na referida solicitação de
providências ao Ministério Público, foi requisitado o afastamento
preliminar do Prefeito de Felisburgo, com a observância do
cumprimento do disposto no art. 17 da Lei 8.429, de 1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta, ou fundacional e dá
outras providências.

"Art. 17 - A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de
30 dias da efetivação da medida cautelar.

§ 1 P - E vedada a transação, o acordo ou a conciliação nas ações de
que trata o 'caput'.

§ 2 0 - A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações
necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio
público.

§ 3 0 - No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério
Público, a pessoa jurídica interessada integrará a lide na qualidade de
litisconsorte, devendo suprir as omissões e falhas da inicial e
apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha.

§ 4°- O Ministério Público, se não intervier no processo como parte,
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade."

Bem, além dos fatos narrados nas peças dirigidas ao Ministério
Público, tenho conhecimento de outras questões irregulares atinentes
à administração municipal de Felisburgo. Fui informado de que
haveria um rombo no sistema de previdência da Prefeitura, com o

rÀ
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recolhimento das contribuições dos servidores sem o devido repasse.
Soube que a realização do concurso público para provimento de

vários cargos na Prefeitura, ocorrido no ano passado, teria sido
permeada por diversas irregularidades. Não teria havido licitação para
a contratação da empresa organizadora do concurso, mas pior foi o
fato de que foi firmado um contrato com Marley Juliano Araújo Silva,
ou seja, pessoa física e, ainda, sócio do advogado Edilberto Castro
Araújo, o mesmo do termo de prestação de serviços de assessoria
jurídica, com todas as irregularidades já descritas.

Tive, também, a informação de que os beneficiários do programa
Bolsa-Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -
PET - estariam sendo prejudicados e não estariam recebendo seus
benefícios em razão da inércia da Prefeitura Municipal, responsável
pela administração dos valores repassados pelo governo federal.

Sendo assim, diante de tantos fatos graves envolvendo a
administração municipal de Felisburgo, gostaria de apelar ao
Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para que
todas as medidas e providências sejam tomadas, com o objetivo de
coibir as atuações irregulares do Prefeito Getúlio Rodrigues da Costa.
Peço que, se houver embasamento jurídico, desde já seja decretada a
prisão preventiva do Prefeito, bem como tão logo seja requisitado seu
afastamento preliminar do cargo.

Não é possível mais conviver com os absurdos que ocorrem em
Felisburgo, e recorde-se a chacina dos trabalhadores rurais
acampados na Fazenda Nova Alegria, ocorrida em novembro de
2004, e seu autor Adriano Chafik Luedy.

E interessante que esse atual Prefeito, à época, candidato, pouco
antes da chacina, fez um churrasco na fazenda do Sr. Adriano Luedy
e disse em palanque, na campanha eleitoral, que sem-terra deveria
ser morto com remédio para matar formiga e rato, que assim se
acabaria com aquela raça na cidade de Felisburgo.

Não dá mais para continuar ocorrendo os mandos e desmandos
naquele Município, como se Felisburgo fosse terra sem lei. E preciso
um basta. E necessário e urgente que a população pobre e sofrida
daquela cidade seja reparada dos prejuízos sofridos em razão da
ganância e insensibilidade de alguns poderosos, que se comportam
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como donos vitalícios das instituições.
Chega de Felisburgo ser tida como terra de ninguém. confiamos no

Ministério Público e no Poder Judiciário, e certamente os danos serão
reparados.

Como podemos ver, a situação na cidade de Felisburgo é grave.
Hoje o maior de todos os movimentos sociais é para o desaforamento
do processo do Sr. Adriano Luedy naquela cidade. Com  toda certeza,
nesse processo em que todas as forças do poder o apóiam, inclusive
esse Prefeito, ele seria absolvido. Pedimos ao Tribunal de Justiça que
tenha sensibilidade com o recurso e o pedido de desaforamento, que
entrará nos próximos dias, para que essa impunidade, esse conluio
entre poder econômico e poder político não continue existindo naquela
cidade. Não podemos permitir que isso aconteça.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao
requerimento do Deputado Domingos Sávio, em que solicita
informações sobre os salários de Desembargadores do Tribunal de
Justiça, que li hoje nos jornais. Em tese, todos nós conhecemos o
Deputado Domingos Sávio. Trata-se de um Deputado atento aos
problemas do povo, preside com muita firmeza uma das comissões
mais importantes desta Casa, e tem dado uma grande demonstração
de zelo e presença permanente naquela comissão. Todos nós
sabemos que, hoje, o Deputado Domingos Sávio é um Deputado que
tem maior articulação e escuta com o governo estadual. Por ser um
Deputado do PSDB, com a competência que tem, sabe muito bem
que cumpre um papel fundamental, até de sustentação do governo
nesta Casa.

Deputado Domingos Sávio, estive aqui há três semanas e fiz uma
reflexão sobre a questão do Poder Judiciário em tempos de
neoliberalismo. Mostrei, com muita clareza e sem paixão, um relatório
do Banco Mundial que indica claramente um objetivo internacional de
enfraquecimento das instituições democráticas. Vivemos em tempo de
neoliberalismo em que a palavra "democracia" não tem essa força.
Não é à toa que Friedrich Hayek, um dos pais do neoliberalismo, o
qual escreveu a grande bíblia dos economistas e políticos neoliberais,
em 1944, com o título "O Caminho da Servidão", aborda muito bem
que a única instituição possível numa sociedade é o mercado e todas
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as distorções que encontramos nessa realidade em que vivemos. Digo
também que a democracia é muito frágil em tempos de
neoliberalismo, porque a democracia é, antes de tudo, a vontade da
maioria da população. Infelizmente, no Brasil e em tantos países onde
a maioria escolhe o governo, vemos que a política econômica é como
um dogma - permanece inalterada e não muda, quer dizer, a vontade
do povo não é respeitada. Falo isso também como uma auto-critica do
nosso governo federal. Esse ataque às instituições é claro. A
Assembléia Legislativa viveu isso. O Poder Executivo vive isso em
muitos momentos, principalmente os que não têm muitas amizades na
mídia. Naquele momento, eu dizia claramente que um Judiciário
independente é ruim e prejudicial para toda essa ideologia neoliberal;
um Judiciário que coloque um freio, que barre essas pretensões à
totalidade do mercado, onde a máxima e o dogma é fora do mercado,
não há salvação. Sabemos que o mercado é importante para regular
as ações humanas, mas tem a encíclica do Papa "Centesimus Annus",
em que diz que a criatura não pode se arvorar em tomar o lugar do
Criador. O Criador são as instituições humanas.

Deixo claro que não é sua intenção, mas isso passa por um conjunto
da imprensa - como eles acreditam em relação à Assembléia e como,
muitas vezes, a sociedade acredita, como se a questão do salário na
Assembléia fosse uma caixa-preta de que ninguém soubesse nada a
respeito, o que sabemos que não é verdade. Então não é essa a
intenção, mas hoje temos que fazer uma discussão muito clara no
campo da democracia, deixando bem claro que esse não é o objetivo.

Com a discussão a respeito da greve, ficou parecendo, até como
chacota nacional, que se estava tentando reduzir ou diminuir a força
do Judiciário mineiro. Temos um Judiciário que pode ter suas
mazelas, mas que nos orgulha. O Judiciário mineiro é o orgulho de
todos nós e seu também, tenho certeza. V. Exa. é um homem de bem
e tem demonstrado essa seriedade. Devemos deixar claro que não
existe caixa-preta nos Poderes.

Uma forma de controle, Sr. Presidente - embora V. Exa. diga que
esse controle talvez só fosse possível com o aposentado -, são os
próprios pagamentos, e o governo estadual tem toda a folha de
pagamento. Deixo claro que esta Casa acredita no Poder Judiciário
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que tem.
Nós, da Comissão de Direitos Humanos, temos tido as maiores

condenações por violações de direitos humanos no Judiciário de
Minas Gerais. A maior pena a que um Delegado foi condenado
ocorreu na cidade de Igarapé. Este é o único Estado em que duas
mulheres já foram condenadas, na Segunda Instância, por tortura. As
três, em duas primeiras ações mantidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, são oriundas de Minas Gerais. E importante deixar claro que
os Poderes não têm caixa-preta. Não podemos, e não é o objetivo, em
hipótese nenhuma, tentar reforçar essa ideologia. Acreditamos nas
instituições fortes. Em uma democracia, é preciso ter claro que só o
poder controla o poder. O mercado acha que nenhum poder o
controla, que ele é absoluto, pode tudo, do jeito que quer, e o que
estamos vendo é o aumento da miséria, da pobreza, os lucros
absurdos que o sistema financeiro tem em nosso país. Temos que
colocar uma mediação, a mediação da vida, da preocupação com o
ser humano.

Hoje, mais do que nunca, devemos reforçar a importância do
Judiciário e, particularmente, do Judiciário de Minas Gerais, e isso V.
Exa. tem demonstrado quando da tramitação do projeto anterior, o
que é o fundamental nisso tudo.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados e todos os que nos acompanham pelas galerias e pela TV
Assembléia, inicialmente gostaria de agradecer ao Deputado Durval
Angelo pelas palavras de consideração que me foram dirigidas e pela
oportunidade que tenho de esclarecer uma matéria que julgo
extremamente importante.

Em primeiro lugar, gostaria de demonstrar, de maneira bastante
convicta e objetiva, o meu sentimento, que comungo com o Deputado
Durval Angelo, de absoluto respeito e valorização ao Judiciário
mineiro. Ao longo da minha vida pública, primeiro como Vereador,
Presidente de Câmara, depois como Prefeito na cidade Divinópolis e
agora como Deputado, vim aprendendo um pouco a respeito desse
processo de convivência entre os Poderes. Para mim, não resta
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dúvida de que o Poder Judiciário é um dos pilares na garantia não
apenas da democracia, mas também do Estado de Direito, que é algo
que transcende os regimes, as opções de governo, partidárias e de
natureza ideológica. O Estado de Direito é um princípio para a
garantia das liberdades, para que o ser humano possa ter regras
claras de convivência. E claro que nós, cristãos, ocidentais, temos um
Estado de Direito que deriva muito dos nossos valores morais e até
mesmo dos nossos princípios cristãos. E justamente isso que me
apaixona na estrutura do Estado de Direito através do Judiciário.

Hoje comentei com o Dr. Castro Salomé, grande amigo, que esteve
aqui, acompanhando a Comissão de Fiscalização Financeira, na
reunião que tivemos pela manhã, que eu era um médico-veterinário
um pouco frustrado por não ter concluído meu curso de Direito, pois a
vida pública acabou me absorvendo. Ainda assim, esforcei-me por
fazer uma pós-graduação em Direito Público, para estar preparado ou
pelo menos mais próximo do ideal na relação entre os Poderes.

Nesse sentido, Deputado Durval Angelo, agradeço a oportunidade
de registrar nosso absoluto respeito pelo Poder Judiciário.
Entendemos ser fundamental que ele esteja forte, respeitado,
independente e em harmonia conosco.

Para ilustrar com atitudes concretas, hoje pela manhã, tive a
oportunidade de ser relator do projeto de lei que deu origem a este
debate. Num primeiro momento - acredito que no entendimento da
maioria dos Deputados -, ele veio com uma redação equivocada, pois
não tratou do subsídio nem do teto salarial.

Hoje, ao tratar do subsidio, entendendo que os vencimentos devem
respeitar a cláusula constitucional a respeito do teto salarial - isso não
era claro no projeto anterior -, acabamos estimulados a fazer aquele
requerimento. Por meio dele, solicitamos vários esclarecimentos, entre
eles, o valor da remuneração, pois, se vamos dar um abono, é preciso
conhecê-la, para sabermos se o teto será ultrapassado.

O Tribunal de Justiça entendeu e concordou com o nosso
sentimento. Retirou o primeiro e o segundo projeto e enviou, há
poucos dias, um projeto de lei que estabelece os subsídios para todos
os cargos, de Desembargador a Juiz que inicia sua carreira. O projeto
valoriza a carreira do magistrado, dando uma remuneração condigna
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a um Juiz, ainda que iniciante, pois o peso que está sobre seus
ombros - a decisão sobre questões sérias - não é menor. Portanto,
hoje pela manhã, num gesto que simboliza o respeito desta Casa, e
com a colaboração da Deputada Elisa Costa, que integra a Comissão,
tivemos uma tramitação recorde, naturalmente respeitando os
princípios regimentais. Ontem o projeto chegou à nossa Comissão.
Hoje, na condição de relator, apresentei minha posição favorável à
aprovação, o que ocorreu. A matéria já estava em discussão havia
alguns meses. Veio um projeto, o qual foi retirado, e agora veio outro.

Esse tratamento de transparência em relação aos vencimentos dos
Desembargadores e dos magistrados é uma contribuição para o
Judiciário. Da mesma forma, é bom para a Assembléia que haja
transparência sobre a remuneração dos Deputados, o que está
disponível no "site" desta Casa. Quanto ganha um Deputado Estadual
não é novidade. Hoje grande parcela da população compreende que,
conforme o estilo de trabalho de cada um, há até dificuldades para o
parlamentar se manter. Não que o salário seja pouco, mas,
trabalhando muito, como deseja a maioria, você se desloca muito,
dedica-se dia e noite, inclusive os finais de semana, e tem um grau de
envolvimento pessoal incluindo os que estão à sua volta, o que acaba
repercutindo em gastos necessários ao exercício do mandato com
competência e condignamente.

Não vejo diferença, talvez até com algumas agravantes, para a
responsabilidade de um Juiz. Um Juiz de Direito deve ser bem
remunerado, para exercer suas funções com independência, firmeza e
competência.

Deputado Durval Angelo, nossa fala vai na mesma direção: valorizar
o Judiciário, ter transparência nos atos desta Casa e agilidade nas
nossas decisões, mas de forma muito clara. O requerimento continua
fazendo sentido, mas não deve dificultar a tramitação do projeto de lei,
uma vez que este é claro, ao estabelecer o limite do subteto, que em
Minas e em qualquer Estado deve ser 91% do total dos ganhos do
Ministro do Supremo. O Ministro ganha em torno de R$24.000,00, e o
salário máximo de um Desembargador no topo de carreira deverá ser
em torno de H$22.000,00. O projeto está tratando disso com clareza.
Nada impede que o requerimento seja respondido pelo Tribunal de
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Justiça, dando total transparência. E que nós, do Legislativo,
saibamos fazer uso dele com o devido respeito e cuidado, para não
transformarmos isso em posição de desconforto entre duas Casas que
se devem respeitar.

Aproveito o meu tempo para registrar duas grandes preocupações.
A primeira, com o produtor e trabalhador rural do País e a condição
miséria a que está sendo levado. Em vários Estados da Federação,
principalmente o Paraná e Mato Grosso, que são eminentemente
agrícolas, os produtores estão indo às ruas, parando rodovias e
fazendo manifestações absolutamente pacíficas. Não estão invadindo
órgãos públicos nem destruindo nenhum patrimônio. As vezes estão
destruindo seu próprio patrimônio, colocando a mercadoria no asfalto
em gesto simbólico, para dizer que seu produto não está valendo
nada. Estamos numa situação de desespero. Sou produtor rural e
médico-veterinário, já dirigi cooperativa e sindicato, e sei do que estou
falando. Sei como é a luta para se engordar um boi; não basta soltá-lo
no pasto e esperar engordar. Sei como é a luta para tirar um litro de
leite; não basta ordenhá-lo. Sei como é a luta para se colher um saco
de milho, de arroz ou de soja. Um saco de milho com 60kg vale
R$1 0,00. Não dá para pagar o nosso almoço. O que se gastou com a
semente para produzir é próximo do custo final do que se colheu. A
semente é objeto de cartel em nosso país. Se somarmos a semente
com o adubo, no final não sobra nada para pagar a mão-de-obra. O
produtor rural está sendo levado à miséria, e quem vive na cidade
deve estar atento a isso. Vejo com tristeza quando os produtores
dizem que não conseguem pagar o que tomaram emprestado para
plantar. Não fizeram empréstimo por prazer, pois não existe juros
subsidiado no Brasil. A inflação está baixa, e mesmo o juro rural é
acima da inflação. Pegar dinheiro emprestado não é nenhuma
vantagem, mas demonstração da pobreza e desespero de quem está
no campo. Dizem que são devedores contumazes e estão chorando.
Mas estão é desesperados e na miséria.

Quero conclamar a Faemg, os sindicatos de trabalhadores rurais e
patronais e esta Casa, para fazermos uma paralisação em Minas,
ainda em maio, pois também somos um Estado eminentemente
agrícola e pecuário. E estamos sendo duramente penalizados.
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Vejo assustado a equipe do governo dizer que a economia brasileira
está às mil maravilhas. O dólar cai porque há o ingresso de capitais
externos. E bom lembrar que, no ano passado, o Presidente Lula
baixou um decreto tornando as aplicações externas que vêm para o
Brasil isentas de Imposto de Renda. Os argentinos estão colocando
dólar no Brasil para fazer especulação na Bolsa. Capitais do mundo
inteiro estão sendo jogados no Brasil para fazer especulação, e não
pagam Imposto de Renda, mas nós, brasileiros, pagamos.

Com isso o dólar cai. O real fica numa espécie de supervalorização,
e quem perde é o povo brasileiro, que não consegue mais exportar
seus produtos; e, pelo contrário, começa a haver uma invasão de
produtos chineses e de outros países.

E o desemprego? E os 10 milhões de empregos? O desemprego
subiu. Comemoramos o que no Dia do Trabalhador? Em abril o
desemprego subiu 1,6% no Estado de São Paulo. Num único mês,
foram mais de 1 milhão de desempregados. A renda média caiu;
estamos ganhando menos; há mais desempregados; o produtor rural
está absolutamente desamparado. Falam como se estivesse tudo
bem: a economia está maravilhosa. E o governo gasta com
propaganda como nunca se gastou neste país.

A Deputada Elisa Costa disse que o Presidente vai estar aqui. Que
ele seja sempre bem-vindo a Minas, mas por que não veio a Minas no
encontro do Banco Mundial e do BID? Por que não veio a Minas
quando Evo Morales anunciou ao Brasil inteiro que se apropriaria do
patrimônio do povo brasileiro? Nacionalização chega a ser um termo
suave para se dizer. Na verdade, ele está tomando o que é do povo
brasileiro. São mais de US$1.000.000.000,00 aplicados lá, pela
Petrobras.

E o Presidente diz que irá aumentar o preço do gás. Ora, se o
Presidente Evo Morales, o "mui amigo", o "grande hermano", disse
que romperá os contratos, numa decisão unilateral, e sobretaxará em
mais de 80% o preço do gás, fica claro que pagaremos mais caro.

Presidente pode, até num gesto demagógico, não permitir o
aumento, para que isso desapareça dentro da Petrobras, e esta
aumente mais ainda a gasolina - nós que já pagamos uma das mais
caras do mundo. Somos auto-suficientes no petróleo e pagamos uma
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gasolina que hoje é mais de US$2,00. Temos também o óleo "diesel"
mais caro do mundo. De repente não se aumenta o gás, mas se
aumenta a gasolina. De repente, não se aumenta o gás, mas se
diminui os impostos. Ao se diminuírem os impostos, diminui-se a
receita; e, ao diminuí-Ia, o que acontecerá? O governo terá de cortar
investimentos nas estradas, investimentos públicos, se não cortar nos
gastos sociais; o que será pior.

Então, claro que o povo brasileiro pagará. O povo brasileiro não é
apenas aquele cidadão que está na ponta comprando. O patrimônio
do povo brasileiro, a Petrobras, também tem de ser preservado por
um governo soberano, não por um governo que se curva aos
"hermanos" e se esquece do povo brasileiro. Um governo que manda
mais de US$1.000.000,00 para o metrô de Caracas e não manda
dinheiro para terminar o metrô de Belo Horizonte.

Que governo brasileiro é esse? Um governo que vai buscar Hugo
Chaves para intermediar as negociações com Evo Morales? E o
mesmo governo que, no início do mandato, foi à China dizendo que
abriria novos mercados e, quando voltou, antes mesmo de o
Presidente desembarcar no Brasil, a China devolvia a soja brasileira.
Depois ainda invadiu o Brasil com produtos chineses.

As vezes alguém diz: 'Mas isso não afeta a turma que ganha o
Bolsa-Família". Afeta, sim, pois continuarão escravos do Bolsa-Família
por não terem oportunidade de emprego. O Brasil está sendo escravo
de países que o invadem e que se apropriam do nosso patrimônio lá
fora.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui o meu desabafo. A agricultura
brasileira está sendo sucateada, desrespeitada, não há política de
governo para valorizar os produtos agrícolas brasileiros. Por outro
lado, vemos um Presidente, que acaba de tomar posse na Bolívia,
debochar dos brasileiros. Tomou posse e colocou a polícia dentro da
Petrobras. E o Presidente do Brasil ainda diz que ele está correto.

Ora, isso para mim significa não representar condignamente o povo
brasileiro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia. O
Brasil achava que tinha o controle. O mais impressionante nessa crise
quê o Brasil está vivendo, desencadeada pela decisão do Presidente
boliviano, é que o nosso Presidente conhecia as propostas de governo
do candidato Evo Morales. Algumas vezes a imprensa mostrou o
Presidente Lula tratando o candidato Evo Morales como "hermano",
como alguém a quem tinha acesso; portanto, o governo brasileiro
conhecia as propostas do atual Presidente da Bolívia.

O que esperava o nosso Presidente? O que ele esperava do
Presidente Evo Morales? Será que o Presidente Lula imaginou que
iria, em algum momento, como grande líder mundial que sempre
imaginou ser, ouvido por todos, ter domínio sobre o Presidente Evo
Morales? O Presidente Lula apoiou-o e também a política adotada
pela Bolívia. Em todos os momentos, falou da grande afinidade que
tinha com o Presidente Evo Morales. E a sua resposta foi a ocupação
e a expropriação de uma empresa brasileira.

E triste vermos, pela televisão, as imagens do exército boliviano
ocupando uma propriedade brasileira: as refinarias brasileiras. As
imagens são de soldados armados subjugando funcionários
brasileiros que trabalham nas refinarias de uma empresa brasileira, a
Petrobras, na Bolívia. Que cena deprimente para nosso país! O
Présidente Lula expôs o povo brasileiro a essa situação deprimente.

Deputado Gustavo Valadares, as refinarias da empresa que
pertence ao povo brasileiro estão ocupadas pelo exército boliviano. A
sede da Petrobras em Santa Cruz de La Sierra está cercada pelo
exército boliviano, que controla suas entradas. E o governo brasileiro
sabia disso e expôs o nosso país ao ridículo, a essa situação.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria também de registrar meu descontentamento quanto à política
diplomática adotada pelo Presidente Lula. E não poderia ser diferente
nesse caso da Bolívia. A eleição de Evo Morales veio demonstrar que
o populismo, infelizmente, vem novamente ganhando força na
América Latina.

Começou com Lula, um populista, demagogo, de discurso
irresponsável e mentiroso. Aliás, antes dele houve o Presidente Hugo
Chaves, que, na semana passada, esteve com o Presidente Lula, em
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Brasília ou São Paulo. Ele é o mentor da estatização da Petrobras na
Bolívia. Depois de Hugo Chaves e Lula, vieram outros. Meu medo é
que isso tome conta de toda a América Latina.

Lula abriu mão da negociação com a Alca porque queria fortalecer o
bloco do Mercosul. Antes de ontem, o Uruguai deu a entender que
queria sair. O nosso Mercosul vai esfacelando-se, porque Lula não
tem competência para liderar um bloco da América Latina, da América
do Sul. A única coisa que sabe fazer é o que fazem Evo Morales e
Hugo Chaves: usar do discurso populista, demagogo e mentiroso. E
por conta disso que a Petrobras está nessa enrascada na Bolívia.

Fica aqui, portanto, o meu descontentamento, o descontentamento
do PFL. Durante os anos de mandato do Presidente Lula, tem-se
considerado um ponto de interrogação sua política internacional
diplomática, que deixa de lado as relações que precisavam ser
tomadas, as negociações importantes que precisavam ser concluídas,
como a da Alca, para fazer essa lambança que está sendo feita.

A Petrobras, que há pouco tempo comemorou sua autonomia, a
autonomia do nosso país em relação à produção de petróleo, agora
está envolvida numa grande confusão, única e exclusivamente por
causa do Presidente de um país vizinho, apoiado, durante toda a sua
campanha, pelo nosso Presidente. Eles possuem as mesmas
características: são populistas, demagogos e de discurso
irresponsável. O fruto disso colhemos agora: infelizmente toda essa
confusão que ocorre na Bolívia.

O Deputado João Leite - Deputado Gustavo Valadares, V. Exa. faz
uma leitura interessante, porque, além das imagens chocantes da
ocupação das refinarias, da sede da Petrobras, temos a imagem de
um discurso triunfalista do Presidente Evo Morales. E o que
aprendemos no esporte: muitas vezes jogar para a torcida não dá
certo; é necessário ter eficiência. E o que temos nesse caso? Não
temos eficiência, lamentavelmente. O Presidente Evo Morales faz
discurso de triunfo sobre o povo brasileiro, sobre os servidores
brasileiros que estão na Bolívia. Creio que deve ser colocado na conta
do Presidente Lula, na conta deste governo, essa dívida com o Brasil.
O Presidente Lula em momento algum dialogou com Evo Morales.
Será que não acreditava nisso? Ou imaginava que Evo Morales faria
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corno ele: rasgaria o que disse há tanto tempo no Brasil, o que
propunha ao povo brasileiro - diminuir os ganhos dos bancos? Mas
nunca os bancos ganharam tanto no Brasil como agora! Creio que
esse é um bom exemplo da conseqüência do discurso fácil: não
dialogar, quebrar um contrato como esse. E lamentável. Se o
Presidente Evo Morales era amigo do Presidente Lula ou do povo
brasileiro, deveria buscar o diálogo, conversar. Mas não avisou. Um
belo dia, chamou o exército para uma empresa brasileira, para o povo
brasileiro.

A Deputada Elisa Costa pediu-me um aparte, mas só me resta 1
minuto e quero encerrar esse tempo.

Fica agora o pavor que vimos na face do empresariado brasileiro,
especialmente de São Paulo e do Paraná, que serão os mais
atingidos por essa decisão de força do governo da Bolívia. Espero que
os esforços da diplomacia brasileira, do Itamaraty, do corpo consular
brasileiro, dos Desembargadores de carreira do Brasil, possam
diminuir o estrago feito pelo Presidente Lula em nosso país:
US$1 .000.000.000,00 investidos na Bolívia.

Agora, vimos, na televisão, a última imagem: Hugo Chaves
comemorando, apoiando a decisão de Evo Morales. Que situação
larhentávell Sr. Presidente, agradeço-lhe e solicito-lhe o encerramento
de plano da reunião, por falta de quórum. Obrigado.
* !Sem revisão do orador.

•	 Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito-lhe o encerramento

de plano da reunião, por falta de quórum. Obrigado.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para a recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita à Sra.

Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Elbe Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada apenas 15 Deputados,

número insuficiente para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
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Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 4,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.)
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 44 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 4/5/2006

Presidência do Deputado Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

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

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Doutor Ronaldo - Elisa Costa - Irani Barbosa - Jô Moraes -
José Milton - Laudelino Augusto - Maria Olivia - Miguel Martini - Neider
Moreira - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de logo
mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 8, às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação.

ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olívia e Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado
Paulo Cesar, por indicação da Liderança do Bloco do BPSP) e o
Deputado Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Gomes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

Lal
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da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2 2 Fase da 2
Parte, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 6.441/2006. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente.

ATA DA 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

26/4/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Doutor Ronaldo e Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), 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 Biel
Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ns 3.063/2006 e 2.407, 2.428 e 2.711/2005 (Deputado
Doutor Ronaldo, 2.845, 2.846, 2.848 e 2.85312005 e 2.994/2006
(Deputado Biel Rocha). Passa-se à P Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
3.063/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 2 2 Fase
da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
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Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 2.407, 2.428,
2.711/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo ) e 2.845, 2.846, 2.848
e 2.853/2005 e 2.994/2006 (relator: Deputado Biel Rocha). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária em 27/4/2006, às 10 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Olívia -

Maria Tereza Lara.
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 159 LEGISLATURA, EM 27/4/2006
Às 11 h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei n2
3.23612006 , cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 1 2 Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.23512006
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão do
parecer sobre o Projeto de Lei n 2 3.236/2006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade da matéria no 12 turno, na forma do subsitutitivo n 9 1), o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro
Leão. 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
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trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa

- Gustavo Corrêa.

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

2.261/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a organização não
governamental Vokuim, com sede no Município de Rubim.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/4/2005 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos
de sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto (ver alteração)
determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e o art. 32 dispõe que os Diretores, Conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não são
remunerados.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. l Q da
Lei n2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão

La,
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n 2 2.261/2005.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Daimo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gilberto Abramo - Elbe Brandão - Marlos Fernandes - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.722/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores
Familiares das Comunidades Cabrestos - AFACC -, com sede no
Município de Vargem Bonita.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 14/10/2005 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 pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 38, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
outra associação; e, no art. 43, que é vedada a remuneração dos
cargos da diretoria e do conselho fiscal.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 2 1, com o fim de
aprimorar sua redação.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.722/2005 com a Emenda n9 1,
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nos termos que se seguem.
Emenda n 2 1

Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Agricultores Familiares das Comunidades Cabrestos - AFACC -, com
sede no Município de Vargem Bonita.".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.821/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Academia de Letras de
Teófilo Otoni - Alta -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/11/2005 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.
1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 12, que as
atividades de seus Diretores, sócios e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 17, que, caso ela seja
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
de fins não econômicos, de conformidade com o disposto no art. 61 do
Código Civil.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 2.82112005.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Marlos Fernandes - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.850/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo César o projeto de lei em epígrafe,

que tem por objetivo dar a denominação de Padre Lauro à Escola
Estadual do Bairro Planalto, situada no Município de Nova Serrana.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2005 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, 'a", do Regimento Interno.

Em 21/2/2006 o projeto foi baixado em diligência à Secretária de
Estado de Educação para que prestasse esclarecimentos necessários
ao exame da matéria. Atendida a diligência, passamos a proferir o
nosso parecer.

Fundamentação
As matérias que só podem ser reguladas pela União, de interesse

nacional, estão arroladas no art. 22 da Constituição da República, e as
que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30, que lhe
assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse
local e suplementar as legislações federal e estadual, para melhor
atender às suas peculiaridades. A regra básica para delimitar a
competência do Estado federado está consagrada no § 1 'do art. 25, a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

Com relação à iniciativa do processo legislativo, a Constituição
mineira não reservou a denominação de próprios públicos a nenhum
dos Poderes, nem ao Tribunal de Contas nem ao Ministério Público,

LaÀ
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sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto em análise
por.membro da Assembléia Legislativa.

A luz dos dispositivos mencionados, a matéria em tela não constitui
assunto de competência privativa da União nem do Município,
podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que
estabelece normas para a denominação de bens estaduais, como a
exigência de que o homenageado seja falecido; haja correlação entre
• destinação do próprio público e a área em que se tenha destacado e
• inexistência de próprios públicos com a mesma denominação no
Município.

Por fim, cabe ressaltar que, por intermédio do Ofício CG 831/2006, a
Secretária de Estado de Educação informou a esta Casa que o imóvel
objeto da proposição não possui denominação oficial e inexiste no
Município próprio público com a denominação proposta.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.850/2005.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gilberto Abramo - Marlos Fernandes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.861/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei &

2.86112005 tem por objetivo dar a denominação de Dr. José da Silva
Ferreira à ponte localizada no Km 13 da estrada Rio Preto-Barreado,
que liga o Município de Rio Preto, em Minas Gerais, ao de Valença,
no Estado do Rio de Janeiro.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/12/2005, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102,111, "a", c/co art. 188, do Regimento Interno.

Em 21/1212005, a relatoria baixou o projeto em diligência ao DER-
MG para que se pronunciasse sobre o assunto. Esse órgão se
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manifestou por intermédio de nota técnica datada de 13/3/2006.
Fundamentação

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre
as quais somente a União possui competência para legislar e, no art.
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 ° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem no do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes, pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do
Estado federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, saliente-se que a
Constituição mineira não reservou a matéria a qualquer dos Poderes,
ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, sendo perfeitamente
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Ressalte-se, ainda, que, na nota técnica anexada aos documentos
do processo, o DER-MG declara não haver impedimento à pretensão
formalizada no projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.861/2005.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Marlos Fernandes, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

2.962/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Comunidade
Resgate, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos
de sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto dispõe que as
atividades de seus Diretores, Conselheiros, bem como as dos
associados, não são remuneradas, e o art. 30, inciso II, determina
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitas estabelecidos no art. l Q da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n g 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.962/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marias Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

2.985/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Domingos Soares Vilela ao trecho
da Rodovia MG-341 que liga os Municípios de Piumhi e Vargem
Bonita.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 241212006, vem a matéria a

rÃ"
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esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, esta
Comissão baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 21/3/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
arroladas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse tocai e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado federado, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado federado. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do 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 adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.
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Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.985/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gilberto Abramo - Marlos Fernandes.
• PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.996/2005
•	Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio o projeto de lei em

epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Jacinto Antônio
Bissiati à rodovia que liga o Município de Pedra Dourada à Rodovia
MG-111.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Em 21/3/2006 o projeto foi baixado em diligência ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, a fim
de que prestasse à Casa informações que subsidiassem o exame da
matéria. Atendida a diligência, passamos a proferir o competente
parecer.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
arroladas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
melhor atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 0 d art. 25 da nossa Lei Maior. E
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a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

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.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que, além de
atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece normas para tal, das quais se destaca a exigência
de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre a
destinação do próprio público e a área em que ele se tenha destacado
e a inexistência de próprios públicos com a mesma denominação no
Município.

Por fim, cabe ressaltar que, por intermédio do Ofício n 2 809/2006, o
representante do DER-MG esclareceu a esta Casa que o referido
segmento rodoviário não possui denominação oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.996/2006,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa - Marlos Fernandes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.009/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei n9

3.009/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho
de Amigos das Crianças de Jequitinhonha - Conacreje -, com sede
nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/3/2006, vem a matéria a
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esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, dcc art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 35 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 40 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.009/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Adelmo Carneiro Leão - Marlos Fernandes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

3.034/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar a denominação de Prefeito Vicente Pereira ao trecho da
rodovia que liga os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, esta
Comissão baixou a proposição em diligência ao Departamento de
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Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 4/4/2006.
Fundamentação

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. 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 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 adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência solicitada, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria; entretanto, faz-se necessário apresentarmos emenda ao art.
l Q do projeto de lei para suprimir o vocábulo "municipal", por se tratar
de trecho pertencente ao Estado.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.034/2006
com a Emenda n 9 1, redigida a seguir.

Emenda n 9 1
Dê-se ao art. 1 9 a seguinte redação:
"Art.	Fica denominada Prefeito Vicente Pereira a rodovia que liga

os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.".
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

3.046/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo dar a denominação de Rodovia Adelino Simionatto à
estrada que liga os Municípios de Albertina e Jacutinga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, vem a matéria a
está Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER/MG -, em 4/4/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão citadas
no art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da 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.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. 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 haja correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, se pessoa de projeção em âmbito local.

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 adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência mencionada, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.046/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Marlos Fernandes, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

3.05312006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Antônio Lisboa Guerra Neto ao
trecho da Rodovia MGT-120 que liga os Municípios de Nova Era e
Itabira.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
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do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.
Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, esta

Comissão baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 4/4/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
arroladas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
quê não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. 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 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 adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência solicitada, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.
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Conclusão
Em vista do exposta, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.053/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.107/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.107/2006

visa a dar a denominação de Inspetor José Martinho Drumond ao
Presídio Regional de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
Cabe-nos ressaltar que o autor da proposição, por meio da

mensagem que a encaminhou, esclarece ser o objetivo da proposta
prestar justa homenagem à memória do Inspetor José Martinho
Drumond, pessoa de reputação ilibada, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Minas Gerais.

Com efeito, o homenageado destacou-se como um grande líder da
classe de agentes de polícia do Estado, legando aos pósteros
exemplo de competência e honradez no desempenho de sua missão.

Em reconhecimento à sua atuação profissional e à sua conduta
pessoal, justa se torna a homenagem que se lhe pretende conceder.

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

n O 3.107/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.144/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Companhia de Missão Social
Gideões de Cristo, com sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 17, § 22 , que
as atividades de seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 43,
parágrafo único, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.144/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Marlos

Fernandes - Gilberto Abramo - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo
Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.154/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela
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tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de
Recuperação e Reintegração de Vidas à Sociedade - Projeto
Esperança, com sede no Município de Guarani.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 14 que as
atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer bonificação ou vantagem; e, no art.
39, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, juridicamente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.154/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão - Marlos Fernandes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.158/2006
Comissão de Constituição õ Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova
Vida, com sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 7/4/2006 e
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei ri 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 79 que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem as
dos seus sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 13, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, juridicamente
constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 3.158/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.161/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação da
Pastoral da Moradia Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município
de Cruzília.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
8/4/2006, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
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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 9 12.972, de 1998 (alterada pela Lei n2

15.430, de 2005), que disciplina a matéria, são requisitos para
declaração de utilidade pública no âmbito estadual: que as entidades
filantrópicas sejam dotadas de personalidade 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, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 110 e 112 do estatuto da
Associação, guardando coerência com a natureza do seu trabalho,
prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela dissolvida, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição de fins não
econômicos designada no estatuto ou, omisso este, por deliberação
dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins
idênticos ou semelhantes, juridicamente constituída, e que os seus
dirigentes não serão remunerados pelas suas atividades, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, dividendos ou vantagem.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.161/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Marlos Fernandes, relator -

Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.164/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova
Canaã, com sede no Município de Montes Claros.

0 projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 8/4/2006 e
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. I Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 59, parágrafo
único, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente
seja destinado a instituição congênere com sede no Município de
Nova Canaã ou no de Montes Claros, e que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 18, que os
Diretores e Conselheiros não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei fl 9 3.16412006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Manos Fernandes - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.173/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Rogério Correia, tem por

objetivo seja declarado de utilidade pública o Instituto Estadual Santo
Dias - IESD -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
13/4/2006, 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
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Regimento Interno.
Fundamentação

De acordo com a Lei n 9 12.972, de 1998 (alterada pela Lei n2
15.430, de 2005), que disciplina a matéria, são requisitos para que as
entidades filantrópicas sejam declaradas de utilidade pública no
âmbito estadual: serem dotadas de personalidade jurídica, estarem
em regular funcionamento no Estado há mais de um ano, não serem
remunerados os cargos de sua direção e serem seus Diretores
pessoas reconhecidamente idôneas.

Cumpre esclarecer que tais exigências foram atendidas no caso,
não havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 6, parágrafo único, e 30 do
estatuto da instituição, guardando coerência com a natureza de seu
trabalho, prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela
dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e
que os seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores
ou equivalentes não serão remunerados por suas atividades, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem de
qualquer natureza.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.173/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gilberto Abramo - Marlos Fernandes - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.174/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Recuperação Novo Caminho, com sede no Município
de Varginha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006, 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/co art. 102,111, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Além disso, o art. 28 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem; e o art. 32 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública, a critério da instituição.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.174/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gilberto Abramo - Marlos Fernandes - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.175/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n 2 3.175/2006 tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Frütal.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 13/4/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e a legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/co art. 102,111, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 12
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, 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. 16 do seu estatuto
prevê a não-remuneração dos membros dos órgãos deliberativos e
administrativos e o parágrafo único do art. 67 determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.175/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.176/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Santa Vitória - Apac/SV -, com sede
no Município de Santa Vitória.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade 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, sua diretoria é composta por
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pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 64 de seu estatuto dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes, ouvida a Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados - FBAC -, serão destinados a
instituição congênere ou assistencial, desde que tenha personalidade
jurídica e esteia situada na mesma unidade da Federação sede da
Apac extinta e o art. 66 determina que as funções dos Diretores e dos
Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem, provenientes ou
oriundos da entidade.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.176/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Marlos

Fernandes - Gilberto Abramo - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.178/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n9

3.17812006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Produtores Rurais do Município de Passa Vinte -
Aprovinte -, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 13/4/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o
artL 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n P 12.972, de 1998, modificado pela Lei n Q 15.430, de 2005.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 31 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 3.178/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Marlos Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.18012006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à
Infância de Volta Grande, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 131412006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 31 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
quálquer bonificação ou vantagem; e, no art. 70, que, caso ela seja
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.180/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.184/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n

3.184/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo São
José da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
João Pinheiro.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 131412006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
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recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se, ainda, que os incisos IV e V do art. 31 de seu estatuto

determinam, respectivamente, a não-remuneração dos Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes e,
no caso de sua dissolução, a destinação do patrimônio remanescente
a entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São
Vicente de Paulo, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Entretanto, faz-se necessário apresentarmos emenda ao art. 1 2 do
projeto, para correção do nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.184/2006 com a Emenda n2 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São José, com

sede no Município de João Pinheiro.".
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.185/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo Sant'Ana da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, inciso IV,
que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores,
sócios, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-
lhes vedado o recebimento de qualquer vantagem ou benefício; e, no
inciso V do referido artigo, que, caso ela seja dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede e atividades no Município de origem, dotada de personalidade
jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Esclareça-se que a emenda apresentada na parte conclusiva tem
como único fim retificar o nome da entidade, com base no art. l Q de
seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.185/2006 com a Emenda n2 1,
apresentada a seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Sant'Ana, com

sede no Município de João Pinheiro.".
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa - Marlos Fernandes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.186/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o
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Conselho Central de João Pinheiro da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de João Pinheiro.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame à documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se que o art. 33, inciso IV, do seu estatuto, dispõe que os
seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados em razão de suas atividades; e
o art. 37, c/c o art. 33, V, que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades no Estado,
preferencialmente no Município de origem, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 0 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.186/2006.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Marlos Fernandes - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.576/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
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epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Esporte Clube Palmeirense o imóvel que menciona.

Aproposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/8/2005 e
d istr ibu ída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 6/9/2005, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
quê informasse esta Casa sobre a alienação e o seu objeto. Atendida
a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Ti-ata a proposição em referência de autorizar o Poder Executivo a

doar imóvel, constituído de área urbana edificada com 11.190m2,
situada no Município de Ponte Nova, de propriedade do Estado por
doação da Companhia Imobiliária Pontenovense, ocorrida em 1956,
destinada à construção de uma praça de esportes.

Desde 1986, o imóvel encontra-se cedido para uso do Esporte Clube
Palmeirense, que se utiliza da praça de esportes e do ginásio
poliesportivo ali existentes, e, por essa razão, pleiteia-se, agora, a
transferência de seu domínio a essa entidade desportiva.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o estatuído no art. 18 da
Constituição mineira, é necessária a autorização legislativa para a
aliênação de bens imóveis públicos.

No plano intraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n Q 8.666, de
1993 - que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública -
acrescenta, para a transferência de tais bens, que a citada
autorização esteja subordinada ao atendimento do interesse público.

lr1rportante é esclarecer que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica n 2 17/2006,
declarou-se contrária à pretendida transferência de domínio, tendo em
vista que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, órgão a que o imóvel se encontra vinculado, optou pela
celebração de termo de permissão, visando a assegurar o
atendimento dos programas da Subsecretaria de Esportes, como o
Jimi, o Jemg e o Minas Olímpica. Assim, será satisfeito o atendimento
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do interesse coletivo, pré-requisito para transferência de bem público.
Esse posicionamento contrário à doação não pode ser

desconsiderado, pois a proposição sob análise tem caráter
meramente autorizativo, uma vez que a alienação de bem público é
ato reservado exclusivamente ao Governador do Estado, conforme
dispõe o art. 90, inciso XIV, da Carta Estadual.

Com efeito, esses dispositivos atribuem ao Governador do Estado a
competência privativa de dispor sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo. Disso decorre que, se porventura a proposição em
exame vier a tornar-se lei, aquela autoridade, por dispor de poder
discricionário na tomada de ações administrativas, poderá adotar ou
não a medida nela consubstanciada. E, diante da manifestação das
referidas Secretarias de Estado, feita em seu nome, certamente ele
não o fará, conseqüentemente, a futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, entendemos que dar
prosseguimento à tramitação do projeto de lei em apreciação constitui
ato que contraria o princípio de razoabilidade de que se deve revestir
a norma jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n2
2.576/2005.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.913/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
objetiva destinar espaço físico para a realização de atividades
comunitárias, de convivência e de promoção à saúde, em unidades de
saúde.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 27112/2005, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e a Comissão de Saúde, para receber
parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
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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 destinar espaço físico nas

unidades de saúde que menciona para a realização de atividades
voltadas para a promoção da saúde, ações de educação e prevenção,
práticas de convivência entre idosos, mulheres, jovens e outros,
visando à integração da comunidade e à humanização do atendimento
aos usuários do Sistema único de Saúde - SUS. Determina, ainda,
que essas ações deverão ser realizadas por iniciativa do Poder
Executivo ou mediante requisição de entidades, movimentos sociais e
conselhos de qualquer natureza localizados na área de abrangência
da :respectiva unidade de saúde. Por fim, prescreve que, ao implantar
novas unidades de saúde no Estado, o Poder Executivo fará a
previsão do espaço destinado a essas atividades.

Conforme consta na fundamentação do projeto, a implementação de
diversos programas, projetos e ações voltados para a promoção e
proteção da saúde tem esbarrado em uma série de obstáculos, entre
os quais a inadequação da planta física das unidades de saúde e das
normas legais que disciplinam o seu uso.

Cumpre, de início, ressaltar que compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da
saúde, conforme dispõe o art. 24, XII, da Constituição Federal.
Ademais, a Carta Magna, ao dispor especificamente sobre a matéria
em seu art. 196 determina que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Vê-se, portanto, que a saúde é tida como um direito que abrange
integralmente o indivíduo, dizendo também respeito a ela as ações
que se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social, nos termos do parágrafo único do
art. 30 da Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90 - Lei Orgânica da Saúde.

Nessa perspectiva, cumpre-nos reconhecer que é nobre o objetivo
do parlamentar. Todavia, a natureza da matéria sobre a qual versa a
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proposição relaciona-se com a gestão administrativa, sendo, portanto,
de competência do Poder Executivo, o que decorre do princípio da
separação dos Poderes, insculpido no art. 20 da Constituição Federal.

De fato, a elaboração e a execução de programas e ações no
campo da saúde são atividades administrativas, estando inseridas na
competência material do Estado, conforme dispõe o art. 23, II, da
Constituição Federal. Cabe, assim, ao Poder Executivo instituir esse
tipo de ação, em conformidade com a legislação vigente.

Ademais, não se pode perder de vista que a implementação de
programas de governo se faz em face de demandas sociais concretas,
que exigem ações específicas. Dessa maneira, a destinação de
espaço físico de que trata o art. 1° do projeto deve ser feita pelo
Executivo caso a caso, de acordo com as necessidades e
peculiaridades das ações que se pretenda empreender. Uma
campanha educativa, por exemplo, pode ser veiculada por meio da
imprensa, da confecção e distribuição de impressos educativos, da
promoção de palestras e debates em estabelecimentos de ensino ou
de saúde, em repartições públicas, em penitenciárias, etc., segundo
os seus objetivos.

Note-se, pois, que a pretensão explicitada no projeto é inadequada,
uma vez que obriga o Poder Executivo a implementar uma ação
administrativa que já se encontra inserida no âmbito de suas
prerrogativas institucionais e independe de provimento legislativo, até
porque comporta uma série de medidas de ordem prática que fogem
ao alcance da lei. Com isso, verifica-se que o objeto da proposição
constitui decisão tipicamente administrativa.

Vale, nesse aspecto, ressaltar a inconstitucionalidade pontual dos
arts. 2°, 30 e 40 do projeto, que enviam comandos para o Poder
Executivo, o que demonstra a clara interferência do Legislativo no
Executivo, de forma a contrariar o modelo constitucional de separação
dos Poderes.
A essas considerações, acrescente-se, ainda, a

inconstitucionalidade consistente na ausência de novidade jurídica no
projeto. Com efeito, em se tratando de ato normativo originário,
emanado do Poder Legislativo, a lei, em seu sentido estrito, tem por
fim a edição de direito novo. Entretanto, a preocupação dos
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legisladores federal e estadual com as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde e com a organização e o
funcionamento dos serviços a ela correspondentes já resultou na
edição da mencionada Lei Federal n° 8.080, Lei Orgânica da Saúde, e
da Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do
Estado.

Ademais, vale registrar que, em 111012003, foi publicada a Lei
Federal n° 10.741, mais conhecida como Estatuto do Idoso, destinada
a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. Em seu art. 30, o Estatuto prevê que é "obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e
à convivência familiar e comunitária"; a garantia dessa prioridade
compreende a "viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações", o
"estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais
de envelhecimento" e a "garantia de acesso à rede de serviços de
saúde e de assistência social locais". Ressalte-se que o Estatuto
dedica todo o seu Capitulo IV do Título II ao direito à saúde do idoso,
estabelecendo, no art. 18, que "as instituições de saúde devem
atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do
idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais,
assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-
ajuda".

No âmbito do Estado, por sua vez, destaca-se a Lei n° 12.666, de
4111/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso. De
acordo com o art. 4° da norma referida, são princípios dessa política "a
garantia da dignidade e do bem-estar" do idoso e a sua "participação
na comunidade", constituindo suas diretrizes, entre outras, "a
viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e
convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais
gerações" e "o estabelecimento de mecanismos de divulgação de
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais
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do envelhecimento". Determina ainda a mencionada lei no capítulo
que trata das ações governamentais, que, na implementação da
referida política, compete aos órgãos e às entidades estaduais
estimular a criação de incentivos e de alternativas para atendimento
ao idoso, como centros de convívio, centros de saúde especializados,
entre outros, e promover e recuperar a saúde do idoso e prevenir
doenças, mediante programas e medidas profiláticas.

Neste passo, registre-se também a existência da Lei Federal n°
8.069, de 13/7/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu
art. 40, estabelece que é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação de diversos direitos, entre os quais o direito à
saúde e à convivência familiar e comunitária da criança e do
adolescente. No âmbito legislativo estadual, destaca-se a Lei n°
10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política estadual dos direitos
da criança e do adolescente e dá ênfase à saúde e à convivência
familiar e comunitária.

Percebe-se, portanto, que a pretensão do autor já se encontra
amparada em diversos diplomas legais. Assim sendo, à luz da
fundamentação apresentada, entendemos que o projeto em análise
não encontra respaldo jurídico-constitucional para a sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°2.913/2005.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.981/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n Q 2.981/2006
tem como objeitvo autorizar ao Poder Executivo a doar ao Município
de Naque o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
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conforme estabelecem os arts. 102, III, 'a", e 188, do Regimento
Interno.

Na reunião de 21/3/2006, esta Comissão solicitou que a proposição
fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, a fim de que informasse esta Casa sobre a situação efetiva
do imóvel e sobre a existência de obice à transferência de domínio
pretendida; e ao Prefeito Municipal de Naque, para que se
manifestasse sobre os termos da proposição.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei n 2 2.981/2006 de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Naque,
constituído de terreno edificado com prédio escolar, com área de
4.000m 2, situado nesse Município. Doado ao Estado pela Prefeitura
Municipal de Naque, pela Lei n 9 818, de 1994, para construção de
unidade escolar, atualmente, o imóvel abriga a Escola Municipal
Pedro Fernandes Nafra.

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado, e, no âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n g 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, além
da • referida autorização, a necessidade de existência de interesse
público devidamente justificado. Nesse sentido, o parágrafo único do
art. 1g do projeto destina o imóvel ao funcionamento de escola
municipal.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2Q do projeto
determina que o referido bem reverterá ao patrimônio do Estado,
cessada a causa que justifica a transferência em causa.

Cabe ressaltar que a Nota Técnica n 12/2006, da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, é favorável à doação, tendo em
vista que o imóvel já está sendo utilizado pelo Município. Também é
favorável o Prefeito Municipal de Naque, que ratifica a destinação
inscrita no projeto.

Ressalte-se, por fim, que os documentos apensados ao processo
revelam que são dois terrenos: um de 4.000m 2 e o outro de 487,50m2,
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o que justifica a apresentação da Emenda n 1 1, a seguir redigida.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.981/2006
com a Emenda n 9 1, redigida a seguir.

Emenda nQ 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Naque os imóveis constituídos de terrenos urbanos edificados,
situados nesse Município e registrados no Livro 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Açucena:

- área com 4.000,00m 2 (quatro mil metros quadrados), registrada
sob o & 1.824;

II - área com 487,50m2 (quatrocentos e oitenta e sete vírgula
cinqüenta metros quadrados), registrada sob o n Q 1.825.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao
funcionamento de escola municipal.".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Marlos Fernandes.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI P 3.013/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Rio Casca o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Posteriormente, 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 do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida, cujo
atendimento se deu em 30/3/2006.

Em 10/3/2006, o Projeto de Lei n 2 3.019/2006, do Vice-Governador
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do Estado, foi anexado a esta proposição, em decorrência de decisão
da Presidência, baseada no § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.
Esse dispositivo determina que, verificada identidade ou semelhança,
as proposições posteriores serão anexadas à primeira apresentada,
que prevalece, salvo no caso de iniciativa privativa.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Rio Casca o imóvel constituído de terreno urbano com área de
600,00m2, registrado sob o n 2 14.804, a fls. 3 do Livro 3-0, no Cartório
do 72 Ofício de Notas de Belo Horizonte, incorporado ao patrimônio do
Estado por doação daquele Município, em 1975, sem constar nenhum
gravame.

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 n2 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público, que se traduz, neste caso, na intenção do Executivo local em
construir uma policlínica municipal.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
declara-se favorável à alienação, pois o imóvel já foi cedido ao
Município de Rio Casca para funcionamento de um posto de saúde,
tendo a Secretaria de Estado da Saúde, órgão ao qual ele está
vinculado, solicitado a sua doação ao referido Município.

Cabe esclarecer que o Projeto de Lei n 2 3.019/2006, do Vice-
Governador, no exercício do cargo de Chefe do Executivo, possui
idênticos objeto e destinação.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n2
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. 2 Q da proposição, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao "caput" do art.
1 2 do projeto de lei, por apresentar incorreção, pois o cartório onde o
referido bem foi registrado é o da Comarca de Rio Casca e não o de
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Belo Horizonte.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.013/2006, com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Substitua-se, no "caput" do art. 12, a expressão "Cartório do 72 Ofício

de Notas de Belo Horizonte" por "Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Casca".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Marlos Fernandes, relator -

Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.168/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 564/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas os imóveis
que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 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.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a transferir ao domínio do Município de Fortuna de Minas
dois terrenos - um com 10.00m 2 e o outro com 2.000m 2 -situados
nesse Município e doados ao Estado, respectivamente, por
particulares e por aquele ente federativo. Em ambos os casos, o
instrumento público de doação não apresenta cláusula reversiva.

O autor da matéria esclarece que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão manifesta-se favoravelmente à doação dos
imóveis, uma vez que não tem planos para a sua utilização.

Para a transferência de titularidade de bem público, a Constituição
do Estado, em seu art. 18, exige prévia autorização legislativa e, no
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âmbito infraconstitucional, a Lei Federal & 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso
1 do art. 17, condiciona a referida autorização à existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 9 do projeto determina que os imóveis serão
destinados à instalação de consultórios médicos para atender ao
Programa Saúde da Família - PSF.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 Q da proposição
determina que eles reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
sejam, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, utilizados com a finalidade prevista.

Embora não se vislumbre óbice à tramitação do projeto, cumpre-nos
apresentar, a seguir, as Emendas ns 1 e 2, que têm por fim retificar
dados cadastrais dos imóveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.16812006
com as Emendas n 9s 1 e 2, nos termos que se seguem.

Emenda n 9 1
No inciso 1 do art. l Q substitua-se a expressão 18.4474" pela

expressão 18.474".
Emenda n2 2

No inciso II do art l substitua-se a expressão "57v" pela expressão
"57v 58".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Marlos Fernandes, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Elbe Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.169/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 2 565/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 3.169/2006, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 e
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distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, "a", c/c O art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Nova Módica um imóvel constituído de área total de 3.000,00m2,
situado na Rua Magalhães Pinto, 170, nesse Município, incorporado
ao patrimônio do Estado por doação de particulares, para que nele
fosse construída uma unidade escolar. Desde o ano de 1984, o
referido imóvel encontra-se cedido àquela municipalidade para
instalação de uma creche, por tempo indeterminado.

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.

Pretende-se agora, com a apresentação deste projeto, nos termos
da justificação do autor, atender ao Executivo local, destinando a
referida área para a edificação de um posto de saúde. Tal finalidade,
condicionante da doação, está formalizada no parágrafo único do art.
1 Q do projeto, o que vem atender ao interesse da coletividade.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n2
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador, se
não lhes for dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
a sua destinação ou modificada a sua finalidade. Tal garantia está
consubstanciada no art. 2°da proposição, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa, cabe a
apresentação da Emenda n 2 1, redigida na parte conclusiva, que dá
nova redação ao parágrafo único do art. 1 Q , restringindo o seu texto à
destinação proposta para o imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.169/2006



239

com a Emenda n 2 1, redigida a seguir.
Emenda n 2 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 12 a seguinte redação:
"Art.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-

se à edificação de um posto de saúde.".
Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão - Manos Fernandes.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.170/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 56612006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 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.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo do Estado possa
fazer transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do
Município de Pedralva, registrado sob o n 2 567, a fls. 72 do Livro 3, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pedralva, doado ao
Estado em 1923, por particulares.

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n 2 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, além
da referida autorização, a necessidade de existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 9 do projeto determina que o imóvel será
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destinado ao Programa de Saúde da Família - PSF.
Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 Q da proposição

estabelece que o referido bem 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 ou no caso de
ser ela desvirtuada ou modificada.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.170/2006.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Marlos Fernandes -

Gilberto Abramo - Adelmo Carneiro Leão - Elbe Brandão - Gustavo
Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N3.171/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 567/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos do Prata os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 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.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a transferir ao domínio do Município de São Domingos do
Prata quatro imóveis - e não três, como sugere a redação dada ao art.
1 - totalizando área de 14.160m 2, situados naquele Município, todos
doados por particulares, sem a imposição de cláusula reversiva.

O autor da matéria justifica a doação tendo em vista que tais imóveis
estão cedidos ao Município, que os utiliza como posto de saúde,
unidade de apoio ao Programa de Saúde e centro comunitário.

Para a transferência de titularidade de bem público, a Constituição
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do Estado, em seu art. 18, exige prévia autorização legislativa e, no
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso
1 do art. 17, condiciona a referida autorização à existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. I Q do projeto determina que os imóveis serão
utilizados para atividades comunitárias e de saúde.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 9 da proposição
determina que eles reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura de doação,
não lhes tiver sido dada a destinação prevista, ou desvirtuadas ou
modificadas as finalidades.

Conquanto a proposição não apresente vício de natureza jurídica,
cumpre-nos apresenta-lhe a Emenda n2 1, formalizada a seguir, e que
visa dotar o art. 1 Q da necessária clareza quanto à determinação dos
imóveis a serem doados e quanto à finalidade que lhes está sendo
imputada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.17112006 com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 1 9 a seguinte redação:
"Ar-t. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Domingos do Prata os imóveis a seguir especificados, situados
naquele Município e registrados no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Domingos do Prata:

- terreno edificado, com 5.000m 2 (cinco mil metros quadrados),
registrado sob o n 2 17.733, afls. 6 do Livro 3-J;

II - terreno edificado, com 5.000m 2 (cinco mil metros quadrados),
registrado sob o n 2 18.075, afls. 62 do Livro 3-J;

III - terreno edificado, com 2.160m 2 (dois mil cento e sessenta
metros quadrados), registrado sob o n 9 20.092, a fls. 48 do Livro 3-K;

IV - terreno edificado, com 2.000m 2 (dois mil metros quadrados),
registrado sob o n 9 19.502, a fls. 267 do Livro 3-1

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" deste artigo serão
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utilizados para o desenvolvimento de atividades comunitárias e de
saúde.".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Manos Fernandes - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 4/5/2006, a seguinte

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

Maria de Meio Franco Macedo, ocorrido em 2/5/2006, em Paracatu. (-
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 à Fundação Gorceix pelo transcurso do 462 aniversário

de sua fundação (Requerimento n 2 6.283/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil pelo
198 aniversário de sua criação (Requerimento n Q 6.316/2006, do
Deputado Dimas Fabiano,

de aplauso à Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima pelo
transcurso do 40 2 aniversário de sua fundação (Requerimento n
6.328/2006. do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à UNI-13H pelo pioneirismo na implantação do Curso
Superior de Tecnologia em Secretaria Escolar e Acadêmica
(Requerimento & 6.329/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho
por sua premiação no Programa Ética e Cidadania, do Ministério da
Educação, com o Projeto Sabor do Encontro (Requerimento n
6.341/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro
Preto pelo transcurso do 167 aniversário de sua fundação
(Requerimento n 2 6.343/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Diretoria da Fundação de Apoio ao
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Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas - Fadenor -
pelo transcurso do 10 aniversário de sua criação (Requerimento n2
6351/2006, do Deputado Gil Pereira);

de repúdio pela atitude de integrantes do 2 Q Batalhão da PMMG de
deterem arbitrariamente o deficiente visual Júlio Pereira Goulart
(Requerimento n 2 6.364/2006, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Escola Estadual Delano Brochado Adjuto,
do Município de Paracatu, pelo transcurso do aniversário de sua
fundação (Requerimento n 2 6.369/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a Academia de Karatê Ashiteikan, do
Município de Presidente Olegário, pelo 32 lugar geral no ranking oficial
de 2005 das academias filiadas à Federação Mineira de Karatê - FMK
(Requerimento n 2 6.370/2006, do Deputado Antônio Andrade);

dè congratulações com a Associação Mineira de Supermercados -
Amis - pela posse de sua nova diretoria para o biênio 2006-2007
(Requerimento n 9 6.371/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fapemig pelo transcurso do 202
aniversário de sua fundação (Requerimento n2 6.382/2006, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de São João
dei-Rei por ter sido eleita a Capital Nacional da Cultura 2007
(Requerimento n2 6.384/2006, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Sr. Francisco Pedalino Costa pelo trabalho inovador à
frente da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (Requerimento
n 2 6.385/2006, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado de Minas Gerais - SAAE - MC - pelo transcurso do 252
aniversário de sua criação (Requerimento n 2 6.386/2006, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao Exército pelas comemorações do Dia do Exército
(Requerimento n 9 6.387/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o jornal "Super Notícia" pela liderança em
tiragem no Estado (Requerimento n 2 6.388/2006, do Deputado Doutor
Viana).

de congratulações com a Escola Estadual Especial Abdias Dias de
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Souza pelo transcurso do 15 Q aniversário de sua criação
(Requerimento n9 6.389/2006, do Deputado Gil Pereira);

de congratulações com a Associação Mineira de Supermercados do
Estado de Minas Gerais pelo transcurso do 359 aniversário de sua
fundação (Requerimento ri 2 6.391/2006, do Deputado Jayro [essa);

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de Itajubá - Aciei - pelo transcurso do 81 2 aniversário de
sua fundação (Requerimento n2 6.397/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais
Preciosos, Diamantes e Pedras Preciosas, Areias, Pedras
Ornamentais, Lenha, Madeira, Minerais Metálicos e Não Metálicos no
Estado de Minas Gerais - Sindiextra - pelo transcurso do 14
aniversário de sua fundação (Requerimento n 2 6.398/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu pela realização da 72 2 Exposição Internacional de Gado Zebu
(Requerimento n 9 6.401/2006, da Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso à diretoria da Faculdade Estácio de Sá pelo recebimento
do Diploma de Honra ao Mérito (Requerimento n 2 6.402/2006, da
Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com o Rotary Clube de Itapecerica pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n2
6.40412006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Guaxupé pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 2 6.405/2006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Formiga pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n2 6.406/2006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Pains pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 9 6.407/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Lavras pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 2 6.408/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

ISA



245

de congratulações com o Rotary Clube de Machado pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 2 6.409/2006, do
Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Rotary Clube de Elói Mendes pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento &
6.41 0/2006, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Rotary Clube de Divinópolis pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nP
6.411/2006, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Rotary Clube de Cruzília pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento & 6.412/2006, do
Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da Prata pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n
6.413/2006, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n
6.414/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Oliveira pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento flQ 6.41512006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 2 6.431/2006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Cristais pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n 9 6.432/2006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de ltaúna pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento & 6.433/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de aplauso à Emater - MG pelo recebimento do Prêmio Top Mmd
Brazil de Consagração Pública Brasileira - 2005 (Requerimento n2
6.439/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Comando da 0 Região Militar e 0 Divisão do
Exército, Região Mariano Procópio e Divisão das Minas do Ouro, pela
realização da Semana do Exército (Requerimento n 2 6.442/2006, da
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Deputada Vanessa Lucas);
de congratulações com o Sr. Emerson Fidelis Campos por sua

eleição para a Federação das Unimeds de Minas Gerais
(Requerimento n Q 6.476/2006, da Comissão de Saúde);

de congratulações com a Sra. Cláudia Borém e com os Srs. Farley
Carneiro e Marcelo Guimarães por sua recondução à direção da
Unimed de Montes Claros (Requerimento n 6.477/2006, da Comissão
de Saúde);

de congratulações com os policiais civis e militares que menciona
pela participação no inquérito policial que resultou na apreensão de
armas, munição e drogas, bem como na identificação e prisão de uma
quadrilha na região do Bairro Nova Contagem (Requerimento n9
6.478/2006, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao 1-Ten. QOR Adão dos Anjos, Diretor-Geral da
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba (Requerimento n9
6.480/2006, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais que menciona por sua atuação no caso do
bebê da Pampulha (Requerimento ti 2 6.481/2006, da Comissão de
Segurança Pública).



247

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 289 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 49

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM
27/4/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar e da Deputada Elisa Costa
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -

Primeiro Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Federal Benjamin Maranhão - Palavras do
Deputado Laudelino Augusto - Palavras da Deputada Elisa Costa -
Palavras da Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna - Palavras do Sr.
Jobson Nogueira de Andrade - Apresentação de monólogo - Segundo
Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Deputado Federal Ivo José - Palavras da Sra. Maeli Estrela Borges -
Palavras da Sra. Sônia Maria Dias - Palavras do Sr. Frederico
Pecorelli - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Destina-se esta reunião

à abertura do ciclo de debates "Política Nacional de Resíduos
Sólidos". Nesta tarde, teremos a oportunidade de ouvir o Deputado
Federal Ivo José, relator do Projeto de Lei n 9 203/91, e a Profa. Maeli
Estrela Borges, que apresentará as contribuições de Minas a esse
mesmo projeto.

Primeiro Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Deputado Federal Benjamin Maranhão, Presidente da
Comissão Especial da Câmara dos Deputados encarregada de
analisar o Projeto de Lei Federal n 9 203/91; Deputado Federal Ivo
José, relator do Projeto de Lei n 2 203/91; Deputado Laudelino
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e
autor do requerimento que deu origem a este evento; Deputada Elisa
Costa, autora do requerimento que deu origem a este evento; Sinara
Meireles Chenna, Superintendente de Limpeza Urbana da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, representando o Prefeito, Fernando
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Pimentel; e Jobson Nogueira de Andrade, Secretário Executivo do
Fórum Estadual Lixo e Cidadania.

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais se sente gratificada em

promover, mais uma vez, um debate sobre resíduos sólidos, tema que
se tornou obrigatório e urgente para todas as esferas da
administração pública, diante das dimensões alcançadas em nossa
sociedade pelo consumo, pelo desperdício e pela produção de lixo.

Diante dessa realidade e do fato de ter sido relegado durante
décadas, o problema do lixo é hoje um desafio para os governos, os
estudiosos, os ambientalistas e o conjunto dos cidadãos. Qual é o
destino adequado para o lixo gerado pelas indústrias, pela
agropecuária, pelo comércio, pela prestação de serviços, pelos
hospitais, pelas instituições públicas, por todos nós, em nossa
residência e em nosso dia-a-dia? Como evitar que os restos de
nossas atividades econômicas e sociais se transformem em fonte de
degredação ambiental por meio da proliferação de insetos e de
animais transmissores de doenças; do entupimento de bueiros, calhas
e esgotos; da contaminação dos solos, rios, lagos e demais recursos
hídricos? Como evitar, enfim, que tais resíduos se tornem ameaça à
nossa saúde, ao nosso bem-estar, à sobrevivência de dezenas de
espécies da flora e da fauna, aos ecossistemas, à vida em suas
diversas formas de manifestação?

Para debater esses assuntos, a Assembléia Legislativa realizou, em
novembro do ano passado, o seminário legislativo "Lixo e Cidadania -
Políticas Públicas para uma Sociedade Sustentável", com a
participação de dezenas de instituições do poder público e da
sociedade vinculadas ao tema.

Também participaram do evento centenas de delegados,
representantes de todas as regiões de Minas, que haviam discutido o
assunto, durante vários meses, em 11 encontros no interior do Estado.
Tais encontros foram fundamentais para conhecermos a situação dos
resíduos sólidos em todo o Estado, a partir das experiências, dos
projetos, das dificuldades e das demandas apresentadas.

Esses encontros regionais não só revelaram a crítica situação da
maioria dos Municípios mineiros com referência aos resíduos sólidos,
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mas também apontaram as opções de enfrentamento do problema,
desenvolvidas com sucesso em algumas cidades.

Com os relatórios trazidos das diversas regiões do Estado e as
discussões realizadas nesta Casa, o seminário legislativo resultou na
aprovação de um rico documento, com 409 propostas, destinado a
subsidiar as políticas públicas para o setor.

Obteve-se, assim, um conjunto de diretrizes para a política de
gestão dos resíduos sólidos, segundo seis subtemas: "Economia e
Inclusão Social"; "Política de Recursos Humanos para a Área de
Limpeza Urbana"; "Educação Ambiental e Cultura"; "Saúde e Meio
Ambiente"; "Tecnologia e Destinação"; e "Legislação, Recursos
Financeiros e Mecanismos de Financiamento".

Tais diretrizes deram origem a um conjunto de proposições, em
forma de emendas, destinadas ao aprimoramento do substitutivo do
Deputado Ivo José ao Projeto de Lei Federal n°203/91, que dispõe
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é uma
contribuição da Assembléia Legislativa e do Estado de Minas Gerais
ao projeto, em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardado com
grande expectativa pela sociedade brasileira. Tal contribuição,
naturalmente, será muito enriquecida com as palestras e as
discussões deste evento, em vista da experiência, do conhecimento
de causa e da competência dos expositores e dos debatedores, a
quem agradecemos a disponibilidade e a valiosa contribuição.

Gostaríamos de agradecer também a todas as pessoas e
instituições que colaboraram para a realização deste ciclo de debates,
especialmente às entidades de apoio, ao grupo que elaborou o
documento de sugestões para o projeto de lei, às autoridades
presentes e a todos os participantes.

Agradecemos, por fim, de maneira especial, à Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento que deu origem a este evento, e ao Deputado
Ivo José, ex-membro desta Casa e relator do Projeto de Lei Federal n2
203/91, certos de que, aperfeiçoando os instrumentos legais
referentes aos resíduos sólidos, estaremos contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida de nossa população. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Benjamin Maranhão
Saúdo a Mesa, os Deputados de Minas Gerais, na pessoa do Vice-
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Presidente, Fábio Avelar, e a todos os presentes.
E um prazer estar num evento dessa importância, principalmente por

saber que o tema "resíduos sólidos" tem sido tão debatido aqui, em
Minas Gerais. Ver essa preocupação por parte da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, da sociedade, do governo do
Estado, por seus órgãos envolvidos nesse processo, realmente nos
anima muito. E uma luta, como disse hoje em entrevista na
Assembléia, que muitas vezes se torna difícil.

Durante muito tempo, isso não foi uma prioridade de governo, o que
gerou danos ao meio ambiente e à saúde da população. Em razão
dessa falta de atenção a um problema tão sério da sociedade
moderna, precisamos administrar, neste momento, um passivo muito
grande.

Estamos trabalhando nesse projeto, que, há 15 anos, se encontrava
na Câmara dos Deputados. São 115 projetos apensos para dar ao
País um marco legal em relação aos resíduos sólidos urbanos,
industriais, hospitalares, enfim, todo e qualquer material produzido por
meio da atividade humana. Estamos cientes da necessidade de
debates como este, pois a experiência aqui acumulada ajudará no
aprimoramento do relatório final do Deputado Ivo José, que está
fazendo um trabalho extremamente democrático, ouvindo a
sociedade, o empresariado, o poder público. Buscamos, com esse
trabalho, uma solução definitiva para o problema. O resíduo, para nós,
não constitui, única e exclusivamente, um problema ambiental e de
saúde pública, mas também uma questão econômica e social. Temos
de olhar o problema dos resíduos por diversos prismas e encontrar, no
que aparentemente é um problema, a grande solução para a geração
de emprego e renda no País. Vivemos um dilema muito grande no
Brasil. Ao mesmo tempo que o País domina as tecnologias mais
modernas na reciclagem, no reaproveitamento dos resíduos,
convivemos com os chamados lixões a céu aberto, que dominam a
paisagem da grande maioria dos Municípios. No início do meu
trabalho na Comissão, pensei que essa era uma realidade apenas dos
Estados pobres, mas, quando começamos a levantar os estudos
sobre isso, descobrimos que mesmo nos Estados ricos como o Estado
de Minas Gerais existe uma prevalência do lixão a céu aberto ou do
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chamado aterro controlado, que de controlado não tem nada. Muitas
vezes, um aterro controlado é mais danoso para a ecologia e para a
saúde da população do que um lixão a ceú aberto, porque não se está
vendo o que está se processando dentro daquele lixo ali depositado.

Creio que esse trabalho que estamos realizando crie não somente
um marco regulatório que dê estabilidade à legislação, que não
dependa de decisões do Conama para a regulamentação, que seja
uma coisa definida, para que, por meio dessa estabilidade, se faça um
planejamento de longo prazo e se permita também à iniciativa privada
investir, cada vez mais, em recursos para reciclagem e controle
desses depósitos finais de resíduos, e também priorize a cobrança,
por parte do poder público, de um plano de gerenciamento de
resíduos, da criação de consórcios intermunicipais e de parcerias nas
três esferas. A nossa idéia básica, por meio desse projeto de lei que
tratará da política nacional de resíduos, é termos legislação moderna
flexível suficiente para se admitirem as tecnologias que surgirão
normalmente dos resíduos, que incentive essas pesquisas, visando ao
social, permitindo criar sanções sérias ao poder público e à iniciativa
privada, caso não venha adaptar-se à nova realidade que surgirá a
partir dessa legislação. E isso o que pretendemos. A contribuição que
hoje vamos colher é muito importante, como também todas as outras
que estamos colhendo nas viagens por todo o Brasil e nas audiências
públicas em Brasília.

Temos um desafio muito grande. Apesar de ser um ano eleitoral,
com uma grande concentração sobre a política, com certeza,
concluiremos esse trabalho legislativo ainda neste semestre. Existe o
nosso empenho, o de muitos membros da comissão e, principalmente,
o do nosso relator, que não tem poupado esforços para que esse
trabalho seja concluído neste ano.

Passaram-se 15 anos sem que esse projeto tivesse um andamento
correto na Câmara dos Deputados. Esta Comissão foi instalada em
agasto, e já estamos nos passos finais que levarão à sua aprovação
na comissão para, em seguida, ser levado a Plenário.

Agradeço o convite da Assembléia de Minas Gerais e dos
companheiros Deputados. Com certeza, estaremos recebendo todas
as contribuições e analisando-as. O relator saberá fazer bom uso
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delas em seu relatório final. Muito obrigado.
Palavras do Deputado Laudelino Augusto

Cidadãs e cidadãos presentes, membros da Mesa, cumprimento
todos e todas na pessoa do nosso Presidente Deputado Fábio Avelar.
E uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade
participar deste evento como seu co-autor, com a Deputada Elisa
Costa.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
das Aguas, temos visto uma grande quantidade de denúncias relativas
ao lixo produzido cada dia mais e com destinação cada dia menos
sustentável e menos de acordo com os princípios da preservação da
natureza. Por outro lado, temos testemunhado principalmente ações
concretas para a solução do problema. Graças a Deus, isso tem
acontecido tanto nos pequenos Municípios quanto nas empresas, nas
entidades e nas escolas.

A questão do lixo tem solução. Isso está claro. Existem experiências
bem concretas. Temos que começar distinguindo bem o termo, ou
seja, definindo bem o que é lixo, pois muita coisa nem lixo é. Há toda
a parte orgânica, sobre a qual existem pesquisas. Em certos lugares,
65% dos rejeitos são orgânicos e podem ser reutilizados por meio da
compostagem, etc.

Portanto existe uma solução que passa pelo indivíduo, tanto pelos
que produzem quanto pelos que têm responsabilidade em sua
destinação. O indivíduo, os grupos humanos, as comunidades rurais e
urbanas, os Municípios, as empresas e o poder público, todos nós
estamos envolvidos na produção e na destinação dos resíduos.

Nessa fala inicial, quero destacar a importância da educação
ambiental, da educação para o consumo. Nossa sociedade é muito
consumista. A cada dia, há mais propaganda e, conseqüentemente,
consumo, o que produz mais rejeitos. Por isso, é preciso reeducarmo-
nos.

Estamos preparando, para os dias 8 e 9 de junho, coroando a
Semana do Meio Ambiente, um fórum técnico de educação ambiental
aqui nesta Assembléia, para contribuirmos para a elaboração de uma
política mineira de educação ambienta].
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Concluo desejando êxito à Comissão de Representação dos Fóruns,
que muito trabalhou para a realização de vários seminários, como o
do "Lixo e Cidadania", no ano passado, entre outros. Vocês terão a
oportunidade de ver o documento final, a ser apresentado por
representante da Comissão, por pessoas da sociedade civil e
voluntários, que prestam contribuição.

Resumo o nosso desejo e trabalho com tudo isso, na seguinte frase:
Lixões, nunca mais; aterros controlados ou aterros sanitários, por um
pouco mais de tempo: redução, reutilização de materiais, reciclagem,
compostagem orgânica, já; coleta seletiva, sempre. O resultado:
qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Tenham um ciclo de
debate.

O Sr. Presidente - Informo aos presentes que acabo de receber um
telefonema do Presidente da Feam, Dr. limar Bastos Santos,
justificando ausência na abertura deste debate, em virtude de um
atraso em uma palestra que ele foi realizar, hoje, no Combio.
Entretanto ele enviou representante para participar deste ciclo de
debates.

Palavras da Deputada Elisa Costa
Boa tarde a todos. Rendo os cumprimentos ao Presidente em

exercício, Deputado Fábio Avelar; ao Deputado Federal Benjamin
Maranhão, Presidente da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, encarregado de analisar o Projeto de Lei & 203/91; ao
companheiro e amigo, Deputado Ivo José, a quem agradeço
trabalharmos juntos, já que é relator desse projeto. Cumprimento
ainda o Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, que vem realizando brilhante
trabalho, compromissado com a causa ambiental em nosso Estado; à
Sinara, da CLU, representando o Prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel; com muita alegria, o engenheiro Jobson Nogueira
de Andrade, Secretário Executivo do Fórum Estadual Lixo e
Cidadania; os representantes da Asmare, enfim, todas as entidades
que participaram da elaboração, preparação e sistematização das
propostas do seminário "Lixo e Cidadania".

O enorme conjunto de entidades proponentes deste evento como
também do seminário anterior dará grande contribuição à preparação
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da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Cumprimento também os
representantes da Asmare e demais entidades presentes.

Ao propormos à Assembléia Legislativa de Minas Gerais a
realização deste ciclo de debates, a pedido do Deputado Ivo José,
relator da Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, tínhamos como objetivo contribuir para a construção da
Política Nacional a partir da experiência das centenas de Prefeitos
mineiros adquirida no enfrentamento cotidiano da questão dos
resíduos sólidos em seus Municípios, assim como absorver as
conclusões do rico processo de discussão deste problema propiciado
pelo seminário legislativo "Lixo e Cidadania: Políticas Públicas para
uma Sociedade Sustentável", cujo tema foi discutido profundamente,
durante vários meses, nos 11 eventos realizados no interior do Estado
e na Capital, quando centenas de Delegados, representantes de todas
as regiões administrativas do Estado, compuseram o documento final,
com 409 propostas, correspondente à seleção e à consolidação dos
itens apresentados em todas as etapas antecedentes.

Essa proposta está sistematizada nesse documento publicado pela
Assembléia Legislativa.

A realidade de Minas Gerais, debatida no seminário e relatada pela
Semad, e pela equipe da Assembléia, mostra que no Estado ainda há
lixões em 562 Municípios. A fala-síntese do Deputado Laudelino
Augusto, "Lixões nunca mais', precisa tornar-se realidade. Em 853
Municípios, ainda há 562 com depósitos de lixo a céu aberto, sem
nenhum tratamento. Em 193 cidades, há aterros controlados - locais
onde o lixo recebe apenas camadas de terra para minimizar os
impactos ambientais -; 25 Municípios são atendidos por 16 aterros
sanitários; 54 possuem usina de compostagem ou triagem licenciada;
e 16 cidades têm usinas não licenciadas.

Trata-se, portanto, de uma realidade que precisa mudar - e muito -
em Minas Gerais e, com certeza, Deputado Federal Benjamin
Maranhão, em todo o País.

Pelo estudo que fiz do material cuidadosamente preparado pela
comissão de representação do seminário, a partir de uma criteriosa
análise do texto substitutivo até então proposto pela Comissão
Especial, relatoria do Deputado Ivo José, pude verificar que quatro
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grandes contribuições se destacam e que, por si só, justificam a
realização deste ciclo de debates: (- Lê:)

1 - A proposta de inclusão na Política Nacional de Resíduos da
figura do catador de material reciclável, trabalhador que realiza a
atividade de coleta, transporte, triagem e beneficiamento de material
reciclável, dispostos nas ruas ou lixões.

Inclusão, tanto do ponto de vista do reconhecimento dos serviços
prestados à limpeza urbana e à redução do problema gerado pelos
resíduos das atividades humanas, que hoje tanto nos preocupa,
quanto do ponto de vista da inserção social, do comprometimento com
a erradicação do trabalho de catação nos lixões, e a criação de
alternativas de geração de trabalho e renda para esse segmento,
através da organização, capacitação e apoio à construção da infra-
estrutura dos empreendimentos de catadores de materiais recicláveis.

A partir deste ano, após uma série de debates para reduzir
impostos, uma das propostas feitas por nós e apresentada e acatada
pelo governo de Minas foi a total isenção para as associações e
cooperativas de catadores na venda dos produtos de material
reciclável. Eles contribuíam com mais de 18% na venda do produto,
muitas vezes somado à compra de uma nota fiscal, ou seja, em
algumas situações chegava-se a 24% do valor. Hoje, pagam zero pela
venda do produto, o que é uma conquista muito importante,
principalmente no que se refere à inserção social dessas pessoas.

II - Proposta de inclusão da idéia de construção de espaços
participativos de discussão, elaboração e monitoramento de políticas
públicas de resíduos sólidos, por meio da constituição dos Fóruns Lixo
e Cidadania - o fórum estadual, os fóruns municipais e o fórum
nacional, este último construído com a participação do Movimento
Nacional dos Catadores de Material Reciclável.

III - Introdução da preocupação com a educação ambiental, com as
respectivas ações, programas e atividades voltadas para conscientizar
a população e a sociedade de sua responsabilidade, em um
compromisso cada vez maior com relação aos programas e ações da
política nacional de resíduos sólidos.

IV - Introdução na Política Nacional de Resíduos de diretrizes
relativas à política de recursos humanos necessários para planejar,
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gerenciar e executar a limpeza, o transporte, o tratamento e a
destinação final, com previsão de estrutura administrativa de nível e
tamanho condizentes com o porte da ação".

Essas propostas fazem parte da política discutida em Minas Gerais.
E uma síntese do conjunto de propostas, mas que representam parte
das idéias que a comissão de representação apresentará de forma
mais ampliada. Queremos dar nossa contribuição para o avanço deste
debate, a partir do entendimento que tivemos no seminário, que será
apresentado, em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
de todas as entidades, pela comissão especial representada pelos
Deputados Benjamin e Ivo José. Obrigada.

Palavras da Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna
Inicialmente, agradeço pelo convite feito ao Prefeito Fernando

Pimentel. Estou certa de que os debates serão profícuos, com
contribuições para a formulação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Cumprimento, nas pessoas dos Deputados Fábio Avelar e Laudelino
Augusto, todos os componentes da Mesa e todos os representantes
das entidades presentes.

Parabenizo a Assembléia pela realização do seminário legislativo
"Lixo e Cidadania", um conjunto de oportunidades desenvolvidas ao
longo do ano passado, para discussão de temas importantes a
respeito dos resíduos sólidos. Essa questão contempla não apenas os
aspectos técnicos; o problema estará praticamente resolvido se
houver recursos disponíveis. Mas a gestão de resíduos pressupõe
contemplar outros aspectos de natureza social e ambiental, que não
podem ficar fora de um marco regulatório nos planos municipal,
estadual ou federal para a gestão de resíduos. Com a implementação
dessa política, os Municípios disporão de um instrumento que lhes
dará condições de trabalhar não apenas com legislações esparsas e
dispersas, mas com um conjunto de diretrizes para o gestor municipal
e para os demais envolvidos dos setores público e privado nessa
questão.

Estou certa de que teremos muito que aprender, contribuir e refletir a
partir das palestras que se seguirão. Agradeço, mais uma vez, o
convite. Obrigada.
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Palavras do Sr. Jobson Nogueira de Andrade
Cumprimento os presentes: Deputado Fábio Avelar, Presidente

desta reunião; Deputado Federal Benjamin Maranhão; Deputado
Federal Ivo José; Deputado Laudelino Augusto; Deputada, amiga e
engenheira, Deputada Elisa Costa; Sra. Sinara Inácio Meireles
Chenna, Superintendente da SLU da Capital; senhoras e senhores,
quero dizer, em apenas 1 minuto, que a sociedade civil está
organizada para planejar e construir o seu futuro, e a área de
tecnologia, a qual represento, está preparada para fornecer os
subsídios necessários.

Acreditamos que há grande consenso entre os povos do Brasil: só
com o crescimento econômico sustentável do País, de suas unidades
federativas, dos Municípios, haverá realmente uma verdadeira
valorização da pessoa em todos os aspectos.

Nesse entendimento, acreditamos, na oportunidade do momento
para discutir e aprovar uma política nacional que regulamente a
destinação de resíduos sólidos, que essa política é fator real de
desenvolvimento.

A área de tecnologia quer muito contribuir com esse processo.
Esperamos que ele seja inclusivo, democrático, participativo e viável,
levando-se em conta que estabelecer uma regulamentação nacional
para a destinação de resíduos, significa enfrentar carências culturais,
dificuldades orçamentárias e financeiras de Municípios e Estados e,
principalmente, as demandas do mercado.

A contrapartida às dificuldades está na mobilização das entidades e
de toda a sociedade que, certamente, produzirá subsídios importantes
a essa iniciativa.

Essa é a missão do Fórum Lixo e Cidadania, que tem cumprido uma
agenda propositiva em todo o Estado, envolvendo as instituições e
entidades e trazendo a sua contribuição. Obrigado.

Apresentação de Monólogo
O Sr. Presidente - Neste momento, teremos a apresentação do

monólogo A Catadora" pela Profa. Maria do Carmo Silva Pires
Martins. O monólogo de sua autoria surgiu de uma pesquisa feita no
lixão que havia na cidade de Timóteo. A partir de conversas informais
e entrevistas, a professora pesquisou a vida das pessoas que ali
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viviam. Hoje Timóteo tem um grupo organizado de catadores, a
Associação dos Catadores de Timóteo - Ascati -, que funciona em
local adequado, com refeitório, telefone e escola, proporcionando aos
trabalhadores a oportunidade de transformar resíduos sólidos em
objetos de arte.

Com a palavra, a Profa. Maria do Carmo Silva Pires Martins,
coordenadora da Escola Infantil Monteiro Lobato e contadora de
histórias.

- Procede-se à apresentação do monólogo.
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Profa. Maria do

Carmo Silva Pires Martins pela belíssima apresentação de monólogo
de sua autoria. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
manifesta seus agradecimentos às autoridades que participaram da
abertura deste ciclo de debates.

Segundo Painel
Composição da Mesa

A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - A Presidência convida a
tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal Benjamin
Maranhão, Presidente da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados encarregada de analisar o Projeto de Lei n Q 203/91;
Deputado Federal Ivo José, relator do Projeto de Lei n 2 203/91;
Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este
evento; Deputado André Quintão; Maeli Estrela Borges, Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Abes/MG - e membro da Comissão de Representação do
Seminário Legislativo Lixo e Cidadania - Políticas Públicas para uma
Sociedade Sustentável; Sônia Maria Dias, Consultora do Ministério
das Cidades, membro do Fórum Estadual Lixo e Cidadania e
Coordenadora do Grupo 1 no Seminário Legislativo Lixo e Cidadania -
Políticas Públicas para uma Sociedade Sustentável; Nelson Antônio
Prata, Secretário Executivo da Associação de Defesa do Cidadão,
Usuário, Consumidor e Contribuinte em Minas Gerais - Aducon -;
Santelmo Xavier Filho, professor do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais e coordenador do Grupo V no Seminário
Legislativo Lixo e Cidadania - Políticas Públicas para uma Sociedade
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Sustentável; Júnia Márcia Bueno Neves, Presidente da Associação
dos Profissionais Liberais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e
Agrimensura - Aplena-PBH - e Coordenadora do Grupo II no
Seminário Legislativo Lixo e Cidadania - Políticas para uma Sociedade
Sustentável; Flávio Mayrink, Diretor de Infra-Estrutura da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam -, representando o Presidente,
limar Gastos Santos; Jobson Nogueira de Andrade, Secretário
Executivo do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; Frederico Pecoreili,
Coordenador-Geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito
Educacional - Gepede - e Coordenador do Grupo III no Seminário
Legislativo Lixo e Cidadania - Políticas Públicas para uma Sociedade
Sustentável; e Maria das Graças Marçal - Dona Geralda -, da
Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável - Asmare.

Esses convidados também foram palestrantes e coordenadores dos
grupos do seminário "Lixo e Cidadania". Temos ainda mais alguns
convidados que não se fazem presentes. Vamos dar continuidade ao
nosso ciclo de debates.

Registro de Presença
A Sra. Presidente - Registramos a presença dos Vereadores Naudo

e Paulo Machado, do Sul de Minas; Eduardo Carvalho, de Timóteo; e
João Paulo, de Monte Sião. Convido para fazer parte da Mesa o
Deputado André Quintão, um dos propositores do Seminário
Cidadania. Trabalhou nas regionais, no Seminário estadual, por meio
da Comissão de Participação Popular; dos Vereadores de Formiga
Cabo Cunha, Moacir Ribeiro e Evandro Donizete, membros da
Comissão de Meio Ambiente. Obrigada pela representação.

Palavras do Deputado Federal Ivo José
Boa tarde a todos. Desejo saudar a Deputada Elisa Costa, nossa

companheira, amiga e autora, juntamente com o Deputado Laudelino
Augusto, deste ciclo de debates; também todos os Deputados e as
Deputadas da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e manifestar a
alegria de retornar a estar Casa, onde estivemos por três mandatos
consecutivos. Gostaria de dizer também da alegria de reencontrar
aqui o nosso parceiro e companheiro nessa jornada, em que estamos
passando pelo desafio de conduzir a Política Nacional de Resíduos, o
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Deputado Federal Benjamin Maranhão, do PMDB da Paraíba.
Estivemos no seu Estado, e é uma alegria recebê-lo aqui, no nosso.

Quero citar também os demais integrantes desta Mesa: a Sinara,
que já participou de outros momentos, Superintendente da SLU; o
Jobson Nogueira de Andrade, Secretário Executivo do Fórum
Estadual Lixo e Cidadania; a Maeli, a Sônia, o Nélson, e todos que, de
uma forma ou de outra, estão aqui, nesta tarde, com disposição de,
além de discutir, trazer subsídios e sugestões para a construção da
Política Nacional de Resíduos.

Gostaria de dizer que todos aqui puderam testemunhar a enorme
riqueza de um pessoa que tem sido grande colaboradora da nossa
região do Vale do Aço, a ProP Maria do Carmo Silva Pires Martins,
conhecida por nós como ProP Cacau. Em nome dela, em nome da O.
Geralda, da Asmare, em nome de todos que atuam na catação de
materiais recicláveis, venho manifestar nosso profundo carinho e
respeito pelas palavras que nos antecederam.

Afirmamos aqui que a presença da ProP Cacau com o monólogo A
Catadora" simboliza todo o nosso carinho, todo o nosso compromisso
de assegurar o aspecto social, a inclusão social na nossa proposta de
lei nacional de resíduos.

Na pessoa do Sr. André Vilhena, Diretor Executivo do Compromisso
Empresarial com a Reciclagem - Cempre -, que está aqui presente,
saúdo todos os parceiros. Sei que eles compreendem a importância
de se buscar a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada
para lutar pela normatização nacional que todos queremos. As vezes,
precisamos ceder; outras vezes, precisamos avançar. Para que essa
construção aconteça de forma efetiva e coletiva, precisamos da
participação de todos.

Gostaria, então, de mostrar alguns aspectos que apresentamos em
nossa proposta que está em tramitação. No entanto, não entraremos
no mérito, no detalhamento, pois entendemos que este ciclo de
debates poderá trazer, nas diretrizes, nas linhas gerais, aspectos
atuais da política. As pessoas que militam no poder público, no
movimento social ou na iniciativa privada entenderão que o objetivo,
além de buscar o acúmulo do que foi construído na legislatura
passada, que se interrompeu - falaremos disso adiante -, é buscar os
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aspectos atuais. Isso deve ser feito recorrendo-se à tecnologia, à
participação da iniciativa privada, do poder público e da sociedade, a
fim de encontrarmos um denominador comum.

A . Comissão Especial teve origem no Projeto de Lei n 2 20311991, do
Senado Federal. Hoje, há outros 115 projetos apensados. A
Comissão, de que sou relator, é presidida pelo Deputado Benjamin
Maranhão. Na verdade, ela foi recriada em outubro do ano passado. O
projeto é de 2003. Se fizermos as contas desde quando tudo
começou, veremos que já se passaram 15 anos. Todavia, há poucos
meses, realizamos esse trabalho.

Gostaria de citar fatos que antecedem o ano de 2003, a fim de
resgatarmos essa memória histórica, pois ela é muito importante para
entendermos o que acontece nos dias atuais. O Projeto de Lei n 2 203
tratava do acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e
destinação final dos resíduos do serviço de saúde.

Em maio de 2000, esse projeto foi aprovado na Comissão de
Seguridade Social com o substitutivo. Na época, ainda não estávamos
na Câmara dos Deputados. Em abril do mesmo ano, instituiu-se a
Comissão Especial para Análise do Projeto de Lei n 9 203. Dezenas de
projetos de lei referentes a diversos tipos de resíduos e às formas de
sua disposição foram apresentados. Cerca de 70 projetos chegaram
ao Projeto de Lei n 9 203. Em maio de 2001, a Comissão foi instalada,
tendo sido nomeado relator o Deputado Emerson Kapaz, de São
Paulo. Atualmente, ele não é parlamentar. Em dezembro de 2002, ao
terminar a legislatura, a matéria não foi deliberada na Comissão, que
foi extinta de acordo com as disposições regimentais. Sabe-se que a
comissão especial extingue-se quando se encerra a legislatura. Em
2005, reinstalamos a Comissão Especial, da qual fui designado
relator.

O Deputado Benjamim Maranhão é testemunha desta história.
Tivemos de buscar o apoio das bancadas, dos partidos e do
Presidente da Câmara dos Deputados.

Encontramos, no Deputado Aldo Rebelo, atual Presidente, apoio
para instalar a comissão. Apresentamos um plano de trabalho com
alguns princípios que gostaria de citar rapidamente, mas depois
detalharei um por um.
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Temos os princípios da política nacional de resíduos. O primeiro
princípio é a descentralização político-administrativa. O segundo, o
planejamento e a cooperação regional. Hoje vivemos importantes
experiências na busca de consórcio entre Municípios para a solução
compartilhada dos resíduos urbanos. Há o princípio da
universalização e regularidade do atendimento, que deve ser
assegurado.

Outro princípio é a mobilização social, de que não abrimos mão. Há
o princípio da previsão de aporte financeiro. Em diversas visitas a
alguns setores, constatamos a necessidade de incentivos fiscais para
a efetivação da política nacional de resíduos, não apenas no nível
social, sob o aspecto de cooperativas de catatadores, e também em
incentivos à produção de insumos e equipamentos.

Outro princípio é o da continuidade e da qualidade do serviço. Há
ainda a implementação do princípio poluidor-pagador, tema que se
discute há muito tempo nas áreas de meio ambiente e de qualidade
de vida de desenvolvimento sustentável.

Outro princípio é o do controle público e social para que a
efetividade da política de resíduos tenha sucesso e seja
democratizada. Há o princípio do incentivo à redução, reutilização e
reciclagem. Isso foi muito falado nas fases anteriores. E o princípio
dos três "erres": reduzir a produção de lixo, reutilizar o material que for
possível e a reciclagem, como o Deputado Laudelino Augusto disse,
sempre a reciclagem.

Outro princípio fundamental é o da capacitação profissional, pois
proporciona qualidade, gera renda e oportunidades.

Temos agora o desdobramento dos princípios. Quanto ao maior
grau possível de cooperação intersetorial, seja quanto a outras
questões ambientais, por exemplo, à poluição da água, do ar, do solo,
ao efeito estufa, seja quanto a setores como energia ou finanças
públicas.

Estamos trabalhando em ampla cooperação com setores
organizados, como o produtivo, ouvindo atentamente lideranças
legítimas que têm argumentos consistentes. No aprofundamento
desses princípios, procuramos identificar além daquilo que já estava
acumulado na legislatura anterior. Como estamos fazendo na
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais, estamos ouvindo esses
setores para aprofundarmos esses princípios.

Outro princípio é o de menor grau possível de competição por
recursos governamentais e sociais com todos os setores de atividade
pública e privada.

Estamos negociando os papéis dos atores da Política Nacional de
Resíduos. Em princípio, não deverá criar novos encargos para os
Municípios. Sempre quando se pensa numa política, há essa
preocupação. Mais encargos? Não. Deve-se buscar negociar os
papéis, principalmente os dos Municípios, onde os resíduos ocorrem
nasua essência, são produzidos e se manifestam.

Outro princípio: maior simplicidade possível, sob o ponto de vista de
sua inserção na sistemática político-institucional, jurídico-
administrativa e econômico-financeira vigente. A Política Nacional de
Resíduos não deverá criar instrumentos invasivos que agridam e
dificultem a sua convivência com outros instrumentos regulatórios
vigentes. Nossa preocupação da não-existência de uma política é o
fato de o País ficar à mercê de instrumentos regulatórios dos
conselhos, de órgãos que possuem seu papel distinto, mas não o de
legislar. Até porque, mesmo que a legislação possa ser mudada, é
duradoura, e uma norma reguladora, uma resolução possui caráter
temporário.

Outro princípio: maior simplicidade possível, sob o ponto de vista de
sua operacionalização. A Política Nacional de Resíduos deverá ser
auo-aplicável no que for possível, limitando-se a definir linhas gerais,
legando aos agentes normativos e aos arranjos institucionais legítimos
a competência de definir como fazer. A política nacional não pode
entrar no detalhamento, que vem para a regulamentação no Estado e
no' Município. Portanto uma lei nacional não pode engessar Estados e
Municípios. E preciso que sejam respeitados os princípios e os
critérios gerais, para que os Estados e Municípios tenham mobilidade
pára seguir os princípios estabelecidos na legislação.

Uma Política Nacional de Resíduos deve dispor sobre normas gerais
aplicáveis à questão dos resíduos sólidos, instituir uma política
nacional de resíduos, definindo seus fundamentos e objetivos,
estabelecer os instrumentos e diretrizes gerais, destinados ao
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planejamento da gestão, gerenciamento e parâmetros técnicos para o
manejo de resíduos sólidos. Também como objetivo, definir e
regulamentar a autoridade, responsabilidade e limites das atuações
dos agentes desse processo.

Como diretriz geral, isso é um consenso cia comissão, e não apenas
a posição isolada do relator. Está em nosso plano de trabalho e é
compartilhado com vários partidos e segmentos que a Política
Nacional de Resíduos deverá ser desenvolvida em consonância com
as políticas nacionais de meio ambiente, recursos hídricos,
saneamento básico, política urbana, educação, de ciência e
tecnologia, política energética, política agrícola, política de saúde
pública e as que promovam ação e inclusão social.

Algumas premissas da política nacional foram abordadas, e percebo
que há sintonia. Registro a importância deste seminário legislativo
promovido pela Assembléia Legislativa. Nos debates que realizamos,
percebemos a importância desses 11 seminários e das 409 propostas.

Essa sistematização das propostas anunciadas pela Deputada Elisa
representa um grande avanço, uma grande preocupação e um grande
compromisso das lideranças do nosso Estado: os Deputados, os
representantes da sociedade civil e a comissão de representação,
cujos membros tivemos a oportunidade de encontrar numa entrevista
coletiva hoje. Agora, eles compõem a mesa. Realmente, esse trabalho
promovido pela Assembléia Legislativa valoriza a proposta que
estamos construindo e que, com certeza, trará grandes contribuições.
Ressalto que ela vem ao encontro daquilo que pensamos que deva
ser a lei nacional de resíduos.

Essas são as premissas da Política Nacional de Resíduos:
minimizaçâo da geração de resíduos sólidos; universalização da
coleta de lixo; universalização da coleta seletiva; maximização da
reciclagem de resíduos sólidos; maximização do fomento e da
expansão dos mercados para itens reciclados e produtos reciclados e
das atividades econômicas conexas; minimização dos despejos
públicos com a gestão de resíduos sólidos; maximização das
oportunidades de emprego e inclusão social; minimização da
incineração dos resíduos sólidos; minimização do uso de aterros
sanitários - também na linha de raciocínio do Deputado Laudelino
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Augusto; maximização da difusão de informação e das ações de
educação ambiental requeridas para a implementação dessa política -
o aspecto da educação ambiental, de grande importância, volta a ser
discutido. As vezes, quando falamos em diminuição do uso de aterros
sanitários em escala nacional, vemos alguns Municípios ou regiões
muito avançadas e outras que nem sequer passaram pelo aterro
controlado. Precisamos pensar em termos gerais e imaginar onde
podemos avançar, levando em conta o melhor, em termos
proporcionais, para o Brasil. Belo Horizonte, por exemplo, avançou,
assim como outros Municípios e regiões do Estado e do País.
Consideramos esses exemplos, porque queremos o melhor para
todos. E por isso que existe a universalização e a descentralização.

Outras premissas: maximização dos efeitos positivos sobre outros
interesses de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável
em outros setores; minimização da geração e maximização do grau de
tratamento e adequação da disposição final do lixo perigoso. Essas
premissas reforçam os objetivos e os princípios da política nacional.
Como se trata de pontos auto-explicáveis, porque essas premissas
reduzem ou intensificam custos, procuramos respeitá-los quando
fizemos a sistematização dos 115 projetos. Houve contribuição das
audiências públicas e dos debates realizados.

No que se refere às ações da nossa atual Comissão, em setembro
apresentamos um plano de trabalho, com previsão até o mês de
junho, para votar o relatório. Promovemos audiências públicas na
comissão e em outros lugares, Estados e regiões. Realizamos visitas
técnicas a cooperativas, a empresas de reciclagem de papel e de
pneu.

Conhecemos uma experiência muito interessante em João Pessoa,
cidade do nosso Presidente Bejamin Maranhão, onde há o movimento
Nordeste Rodando Limpo, com cooperativas de catadores, que estão
coletando pneus e fornecendo-os à indústria de cimento. Da energia
consumida por essa indústria, 9% são oriundos de pneus coletados
em João Pessoa e região. Isso promoveu a dignidade das pessoas
que se encontravam desorganizadas, sem incentivos. Os pneus
estavam jogados nos mangues, córregos e esgotos.

Presenciamos uma experiência muito interessante nessas visitas
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técnicas, assim como a alta tecnologia em Piracicaba, onde a
separação das embalagens de suco e de leite da Tetra Pak, do papei,
do plástico e do alumínio envolve uma tecnologia nacional, de ponta,
que é a de plasma, já patenteada. O nosso país está se destacando e
contribuindo para o mundo com experiências de alto nível tecnológico.
Tudo isso são subsídios importantes que valorizam este debate desde
o aspecto social ao tecnológico.

Interlocução com órgãos de governo. No Ministério do Meio
Ambiente, há uma proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Aliás, essa proposta está no "site" desse Ministério, o primeiro a ser
chamado na retomada dos nossos trabalhos. Ele compareceu à
Comissão e falou sobre ela. Convidamos outro grande Ministério, o
das Cidades, que trata da política de saneamento e de resíduos e que
também se preocupa com a qualidade de vida. Outro envolvido e que
se relaciona com a maioria dos Municípios pequenos, cuja população
é inferior a 30 mil habitantes, é o Ministério da Saúde. Na sua
estrutura, há a Funasa, que trata do saneamento, da água, do esgoto
e dos resíduos do lixo. Eles estão sendo estimulados com recursos
para resolver as questões.

A Funasa compareceu, pois também tem um papel importante.
Recentemente, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome também compareceu à Comissão na interlocução com os
órgãos governamentais. Nesse Ministério, o relacionamento com o
Movimento Nacional de Catadores é de maneira direta com o fórum
Lixo e Cidadania", num estímulo às cooperativas e à organização dos

catadores. Portanto, temos procurado sempre buscar essa
interlocução com os órgãos governamentais. Da mesma forma, com a
sociedade civil.

Havíamos até falado sobre essa interlocução com associações
setoriais das mais diversas representações nacionais. As gestões
políticas com as lideranças e os parlamentares precisam ser
realizadas. Com a imensidão de temas tratados no Congresso, as
lideranças e os parlamentares - mesmo os que não estão na
Comissão - precisam entender isso. A nossa Comissão é composta de
34 Deputados: 17 efetivos e 17 suplentes. Então, é uma grande
Comissão para uma Câmara com 513 Deputados. Precisamos
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promover essa interlocução para que aqueles que não participam
diretamente entendam a importância de concluirmos a tarefa de votar
a lei nacional de resíduos. Portanto, é uma tarefa cotidiana de
interlocução com os parlamentares.

Estudos técnicos. Há várias universidades e vários segmentos
estudiosos dos resíduos. Buscamos levar as experiências para a
Comissão, a fim de subsidiar a nossa formulação. Estamos muito
alegres de participar desta reunião e á disposição. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos a presença do Engenheiro Jobson
Nogueira de Andrade, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, por sua
participação no seminário e nesta Mesa. Sabemos do compromisso
dele nesse debate em Minas Gerais.

O Sr. Jobson Nogueira de Andrade - Agradeço o convite. Estamos
sempre dispostos ao trabalho. Terei que me ausentar, em função de
alguns encontros regionais que tratam, exatamente, de assuntos
ligados ao desenvolvimento econômico sustentável que o Crea tem
realizado pelo interior do Estado. Amanhã será o encontro
metropolitano, no plenário do Crea, a partir das 14 horas. Aproveito a
oportunidade para convidar todos. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maeli Estrela Borges
Boa-tarde a todos. Como representante desta comissão, gostaria de

dizer que as propostas que estão sendo trazidas aqui como subsídios
à Política Nacional de Resíduos Sólidos estão agrupadas em dois
blocos. O primeiro, que representarei, é mais voltado para as
tecnologias; o segundo, que será apresentado pela Sônia Dias,
versará sobre educação ambiental, inclusão social, economia e
cultura.

Inicialmente, o seminário "Lixo e Cidadania" trouxe alguns temas de
relevância para que pudéssemos formular propostas para essa
política nacional.

Procede-se à apresentação de slides.
Nos 11 seminários, foram discutidos os seguintes temas: "Lixo,

Economia e Inclusão Social", "Políticas Públicas de Recursos
Humanos para a Área de Limpeza Urbana", "Educação Ambiental e
Cültura", "Saúde e Meio Ambiente", "Tecnologia e Destinação" e
'Lõgislação, Recursos Financeiros e Mecanismos de Financiamento".
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Em cada tema desses, foram apresentadas as propostas,
consolidadas por meios desses 11 seminários regionais. A fase final
de aprovação das propostas aconteceu aqui no Plenário, num
seminário final. Foram apresentadas e aprovadas 409 propostas.

A continuidade do seminário ocorreu com a criação da comissão de
representação, da qual sou membro. A partir das sugestões para a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve a consolidação das
propostas das comissões pela comissão de representação.

O projeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como
relator o Deputado Ivo José, traz, em seu bojo, seis capítulos. A forma
de apresentação tem um objetivo mais didático. As sugestões serão
apresentadas, e depois o próprio relator, com seus assessores,
determinarão a inclusão ou não dessas propostas. Entre os seis
capítulos, estamos sugerindo a inclusão do tema "Política de
Recursos Humanos para a Área da Limpeza Urbana". (- Lê:)

"Capítulo 1 - Das Disposições Preliminares; Cap. II - Da Política
Nacional de Resíduos Sólidos; Capítlo III - Do Gerenciamento
Integrado dos Resíduos Sólidos; Capítulo IV - Dos Métodos de
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos; Capítulo V - Das
Pessoas Jurídicas Exclusivamente Recicladoras; Capítulo VI - Da
Política de Recursos Humanos para a Área de Limpeza Urbana", que
trazemos como sugestão, e "Das Disposições Finais e Das
Penalidades.".

Durante todo esse estudo, o grupo fez algumas sugestões
específicas em artigos que poderiam trazer alguma contribuição para
aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Trouxe também outras sugestões,
por exemplo, para os planos de gerenciamento de resíduos dos
serviços de saúde, que têm um bloco maior de propostas, e para a
recuperação socioambiental de lixões.

O Capítulo III da Política Nacional de Resíduos Sólidos traz vários
itens. Trata-se de uma parte mais normativa. Precisamos ter o
cuidado de ter essas normatizações mais flexíveis para que o período
de vigência da lei seja maior, sem estar comprometida com as
normatizações aí contidas. Tivemos essa preocupação também nas
propostas.

Quanto ao Capítulo IV - Dos Métodos de Tratamento e Destinação
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dos Resíduos Sólidos - está sendo proposta também a recuperação
soõioambiental dos lixões, já que, no Brasil, o maior número de
Municípios ainda dispõem desse sistema de despejo.

Então, como sugestão de propostas aditivas, há um capítulo da
política de recursos humanos para a limpeza urbana, uma seção da
recuperação socioambiental dos lixões e uma subseção dos planos de
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Quanto aos artigos em que incluímos alterações, o primeiro foi o art.
30 , pois a presença do Ministério do Trabalho e Emprego é
fundamental. Em novembro do ano passado, entrou em vigor a NR 32,
que dispõe sobre a segurança do trabalhador da limpeza urbana. E a
medicina do trabalho de segurança do trabalhador da limpeza urbana.
O Ministério do Trabalho e Emprego traz normas regulam entadoras
relacionadas ao assunto.

Em relação às definições, o que está marcado em azul são
propostas de alterações das próprias definições. No caso do resíduo
sólido, propõe-se que a definição seja a mesma utilizada nas normas
daABNT, a NR 10.004, ou seja, resíduos sólidos são os resíduos no
estado sólido, e semi-sólidos, os produzidos e descartados pelas
atividades humanas resultantes das atividades industrial, doméstica
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição pública e de
serviços complementares. Para complementar esse artigo,
propusemos um parágrafo único: "Ficam incluídos na definição de
resíduos sólidos os lodos provenientes de sistema de tratamento de
água e de efluentes, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de
esgoto, ou corpos de água que exijam, para isso, soluções técnica e
economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível.".

No caso do aterro sanitário, como é um projeto de engenharia, foi
incluído apenas como princípios da engenharia e a compactação dos
resíduos, no texto que já existia.

No caso da compostagem, condições controláveis dessa
compostagem, com desenvolvimento em duas etapas distintas: uma
de degradação ativa, outra de maturação.

Na valorização de resíduos, foi evidenciada uma coleta seletiva

L4
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associada à reutilização, reciclagem, valorização e ao aproveitamento
energético, já que um dos pontos fundamentais é a qualidade do ar,
principalmente após a vigência do Protocolo de Kyoto.

Na incineração, foi trazida uma nova definição: a incineração seria o
processo de combustão controlada na presença do oxigênio que
aplica oxidação térmica, em alta temperatura, para converter um
resíduo orgânico, ou orgânico e inorgânico, em um material inorgânico
inerte de maior densidade.

E foram trazidas também algumas outras definições, como a de
tratamento: tratamento é o conjunto de unidades, processos e
procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas
ou biológicas dos resíduos sólidos, podendo promover sua
descaracterização, e que tem como objetivos a redução de massa, de
volume, de periculosidade, de potencial poluidor, de eliminação de
substâncias, de minimização de riscos à saúde pública, ao meio
ambiente, à segurança e à saúde do trabalhador ou o aproveitamento
econômico dos resíduos.

O termo "destino final" é usado em todo o projeto de lei, e
consideramos interessante trazer aqui uma definição para esse
conceito: são as várias formas de dar destino aos resíduos sólidos,
por meio de reciclagem, tratamentos e disposição final. Periculosidade
é a característica apresentada pelo resíduo que, em razão de suas
propriedades físicas, químicas, biológicas e infecto-contagiosas, pode
apresentar risco ao meio ambiente e à saúde pública. Os rejeitos são
resíduos sólidos que não apresentam aproveitamento econômico por
nenhum processo tecnológico disponível e acessível.

No próprio texto, ainda houve a preocupação de se incluir sempre a
segurança e a saúde ocupacional, além da parte de recursos
humanos nos artigos que envolvem a política de resíduos sólidos.

No caso, busca-se a universalização, a regularidade e a qualidade
do atendimento nos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos e
nos serviços públicos de limpeza urbana e a adoção de métodos,
técnicas e processos economicamente viáveis para a limpeza urbana
e a rural.

Acrescentamos também: a capacitação em medicina e segurança do
trabalho, envolvendo o desenvolvimento, a apropriação, a adaptação,
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o aperfeiçoamento e o uso efetivo de tecnologias adequadas
desenvolvidas por universidades, Cefets, escolas técnicas e afins ao
getenciamento integrado de resíduos sólidos, visando à redução dos
preços para as municipalidades; a divulgação obrigatória de
infõrmações de interesse à proteção do meio ambiente e à saúde
pública, relativas aos produtos nacionais e importados
comercializados e aos serviços prestados, especialmente declaração
decomposição, de periculosidade e de riscos, bem como análise do
ciclo de vida, rotulagem e certificação; o incentivo à valorização dos
resíduos sólidos, por meio da reciclagem, reaproveitamento de seus
componentes, recuperação energética e adoção do crédito de
carbono - esse é um assunto novo para nós, mas isso já começou a
acontecer em alguns grandes aterros, principalmente em São Paulo,
na Bahia e no Rio de Janeiro -; e o incentivo à cooperação técnica,
científica e financeira, nas diversas esferas do poder público, visando
minimizar impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos.

No caso do fomento, consideramo-lo também para o tratamento, e
não apenas para a reutilização, a reciclagem e a redução.

O art. 13 não fala apenas da nocividade dos resíduos, mas também
sopre a redução da quantidade e o controle da nocividade, da
periculosidade e de riscos que são evidentes em vários tipos de
resíduos. Temos uma classificação que só fala dos resíduos
perigosos.

A disposição final deve ocorrer de forma orientada por projetos de
engenharia e realizada de maneira a assegurar a proteção ao meio
ambiente, à saúde pública, à segurança e à saúde do trabalhador - em
vários momentos, foram incluídas a segurança e a saúde do
trabalhador -; e impedir e proibir a drenagem de líquidos originados
dos resíduos sólidos para os corpos d'água superficiais ou a infiltração
em recursos hídricos subterrâneos sem o devido tratamento.

Em uma seção do capítulo sobre os resíduos sólidos, propusemos
modificar o nome para "Dos Serviços de Limpeza Urbana", já que o
texto abrange, em todos os artigos a limpeza urbana. Logo,
propusemos o título "Dos serviços de Limpeza Urbana". São
preciosismos.

'Dos Resíduos Industriais e de Mineração": as normas
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regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego devem ser
incluídas, art. 70, art. 76.

Dos Resíduos de Serviços de Saúde": gostaria de abrir um
parêntese para dizer que, quando vamos fazer um projeto, uma
política nacional, como bem disse o Deputado Ivo José, ela deve ser
flexível, ampla. Por isso a nossa preocupação em não ter um
engessamento dessa política. No caso dos resíduos de saúde, a
classificação que existia no art. 79 era anterior às Resoluções do
Conama, 385, de 2005, e da Anvisa, 306, de 2004.

Nessas definições existem cinco grupos, ao invés dos quatro. Não
se considera resíduo radioativo, mas sim rejeito. De acordo com essas
resoluções, colocamos uma nova classificação com a caracterização
dos Grupos A, B, C, O, E, que foi introduzido, o de perfurocortantes. E
há mais um parágrafo que julgo necessário: 'Parágrafo único - As
autoridades ambientais e de saúde competentes poderão definir, em
norma regulamentadora, outras classificações considerando o aspecto
risco-potencial.". Por que isso? Sobre limpeza urbana, nunca estamos
com a última palavra; sempre há inovação tecnológica, alguma coisa
em processo de evolução. E bom que não fixemos que aquela será a
última definição, pois outras poderão vir. Assim, teríamos a legislação
flexível, sem ter um engessamento, pois poderíamos definir de uma
forma e, depois, haveria contradição com outros dispositivos federais.

O art. 80 dispõe sobre a higienização de contenedores, que também
precisa de área de operação. E necessária uma área para
higienização dos próprios recipientes.

O § 22 do art. 81 dispõe: "Os resíduos de saúde classificados no
Grupo A do art. 79, devidamente acondicionados, deverão ser
armazenados temporariamente em câmaras frigoríficas ou em
gabinetes refrigeradores, mantidos em temperaturas nominais abaixo
de O grau Celsius, até que se efetue o seu transporte para o destino
final adequado.". Ficou entendido que são todos, e, na verdade, são
alguns em casos excepcionais. Colocamos um adendo nos casos
previstos na legislação vigente.

No art. 82, possivelmente há algum erro de digitação, pois estava
escrito: "O tratamento de resíduos de serviços de saúde classificados
nos Grupos A, B e C.... E nós incluímos o grupo E. 0 C, é rejeito
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radioativo, cujo tratamento e normalizações estão a cargo da
Comissão Nacional de Energia Nuclear. E essa Lei de Política
Nacional não contempla esse tipo de normatização. Por isso,
incluímos o Grupo E, o perfurocortante, que não estava na
classificação anterior.

Propusemos também acrescentar as propostas que foram
sistematizadas pela Comissão do seminário.

Um dos artigos diz que: "O Distrito Federal, os Estados e os
Municípios deverão definir políticas de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde, atendendo aos seguintes princípios: proteção à
biota; à saúde ocupacional, à saúde pública, humana e animal da
atual e das futuras gerações; sustentabilidade e controle de geração
de resíduos; responsabilidade do gerador e do poluidor-pagador;
gerenciamento com base nos regulamentos sanitários e ambientais;
direito à informação sobre risco e potencial de impacto; cooperação
entre o poder público, prestadores de serviços e sociedade civil."
Colocamos artigo, apenas para finalidade didática. (Lê:)

"Nas políticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
devem estar incluídos os seguintes objetivos: redução da quantidade
e do risco dos resíduos; proteção da saúde pública, humana e animal;
preservação da salubridade do meio ambiente urbano e rural;
prevenção da ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente;
prevenção de riscos e acidentes ocupacionais nos ambientes de
trabalho; disciplinamento do gerenciamento dos resíduos de serviços
de saúde."

Devem ser utilizados como instrumento de definição das políticas
estadual e municipais de gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde: o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde - PGRSS -; a disseminação de informações para orientar a
elaboração e implantação do PGRSS; a capacitação e treinamento de
recursos humanos; o sistema de controle e monitoramento; a
fiscalização e aplicação de sanções penais e administrativas; a
garantia de recursos financeiros para a capacitação e treinamento
operacional de pessoal.

Os geradores de resíduos de serviços de saúde devem escolher
métodos, técnicas, processos e tecnologias de gerenciamento de
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resíduos de serviços de saúde com vistas a reduzir a geração e
gerenciar corretamente os resíduos.

Os geradores de resíduos de serviços de saúde com risco de
contaminação, definido pela legislação vigente, devem monitorar o
tratamento dos resíduos, antes de sua disposição, para fins de
acompanhamento pelo órgão competente.

Os resíduos de serviços de saúde, de origem pública ou privada,
devem ser gerenciados em conformidade com as regulamentações
sanitárias, ambientais e de segurança e saúde ocupacional federal,
estadual e municipais, respeitando as especificidades de cada
Município ou região e estendendo essas exigências para os resíduos
de aeroportos, fronteiras e portos - secos e fluviais.

Os órgãos competentes devem garantir a divulgação, orientação e
fiscalização das normas sanitárias, ambientais e de segurança e
saúde ocupacional sobre resíduos de serviços de saúde e criar
mecanismos para divulgar e implementar as regulamentações federal
e estaduais.

Deve ser incentivada a criação, pelos geradores de resíduos de
serviços de saúde, de Comissão Interna de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde, composta por representantes
capacitados de todos os setores de geração de resíduos; e de uma
Comissão Externa para contemplar a fase extra-estabelecimento de
saúde. Os órgãos competentes devem incentivar a criação de
comissões permanentes de apoio ao gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde, em nível estadual e municipal, com participação de
representantes de órgãos de meio ambiente; de saúde; de
saneamento; de pesquisa, ensino e extensão; de associações de
classe; de conselhos profissionais, de ONGs; e do Poder Legislativo.

Os geradores de resíduos de serviços de saúde e os prestadores de
serviços devem promover a valorização dos profissionais de saúde e
saneamento, por meio de qualificação permanente e da melhoria das
condições de trabalho dos que atuam, direta ou indiretamente, com
resíduos de serviços de saúde, tanto no meio urbano quanto no meio
rural.

Os órgãos competentes devem definir uma política de coleta e
transporte dos resíduos de serviços de saúde, estabelecendo o
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controle público sobre esse serviço.
Os órgãos competentes devem criar incentivos à redução do valor

da taxa de limpeza municipal para os estabelecimentos de serviços de
saúde que tiverem seus planos de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde implantados e que tenham seus resíduos coletados
e destinados por empresa licenciada.

Os órgãos competentes devem obrigatoriamente licenciar todas as
categorias/tipos de incinerador, qualquer que seja sua capacidade,
tendo em vista a necessidade de controlar a emissão de poluentes na
atmosfera.

Cabe aos órgãos competentes a criação de legislação concorrente,
de caráter supletivo e complementar, sobre assuntos de interesse
metropolitano ou intermunicipal relativos a resíduos de serviços de
saúde e à instituição de mecanismos para fazer cumprir a legislação,
sem prejuízo dos direitos constitucionais dos municípios.

Há alguns artigos sobre o Plano de Gerenciamento de Serviços de
Saúde.

A concepção do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de! Saúde - PGRSS - deve abranger, no mínimo: as etapas de
gerenciamento intra e extra-estabelecimento gerador de resíduos; a
avaliação de riscos e impactos e a proposta de plano de contingência
e emergência; a criação de mecanismos de monitoramento e controle;
os recursos humanos envolvendo capacitação e treinamento
operacional, a segurança e saúde ocupacional e as imunizações.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve
ser elaborado e implantado de acordo com a legislação, os
regulamentos e normas técnicas vigentes e com a garantia de
fiscalização de sua execução.

No gerenciamento dos rejeitos radioativos, devem ser cumpridas as
normas e regulamentos da Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN.

Os geradores de resíduos de serviços de saúde devem manter a
garantia, na segregação dos resíduos na origem, de quantificação e
qualificação, incluindo a avaliação de risco para fins de gerenciamento
por grupo classificado.

As empresas produtoras de produtos químicos devem cumprir a
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exigência do preenchimento e da disponibilização da Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPO.

As empresas produtoras de material considerado perigoso devem
cumprir a exigência de divulgação de informações relativas a
composição química, reatividade, procedimentos de proteção à saúde
ocupacional, normas de biossegurança, acondicionamento e
destinação final adequada dos resíduos.

Devem ser criados incentivos, para que o poder público municipal
assuma a prestação dos serviços de coleta e transporte licenciados de
resíduos de serviços de saúde, com pagamento de preço público ou
tarifa por parte do gerador de resíduos, ou repasse tais serviços a
empresas licenciadas.

Nos casos de interações interdisciplinares ou transdisciplinares,
interpessoais ou inter-institucionais que envolvam procedimentos
sobre seres vivos ou materiais, havendo transferência deles, ainda
que em caráter de transitoriedade, os geradores dos resíduos devem
garantir o retorno dos objetos daquelas interações para seus pontos
de origem, somente depois de cumpridas as normas cabíveis e
mediante documento de liberação das Comissões Internas de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde dos últimos
agentes, nele constando, se for o caso, as recomendações
competentes, de maneira clara, como adendos.

Com vistas ao seu manejo, destinação, tratamento disposição final
como resíduos de serviços de saúde, serão como tal considerados os
resíduos gerados a bordo de unidades de transporte."

Há outras questões, como recuperação socioambiental de lixões, a
respeito do qual não irei discorrer porque já está no texto. (- Lê:)

'Política de recursos humanos para a área de limpeza urbana. Para
os fins do que dispõe esta lei, os Municípios deverão estruturar órgãos
com autonomia administrativa e financeira, devidamente fiscalizados
pelos órgãos públicos competentes, para responsabilização,
planejamento, gerenciamento e execução de limpeza, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbano e rural, de
nível e tamanho condizentes com o porte do Município. Até que se
estruture currículo especifico para gestores e técnicos de limpeza,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos, a formação de
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pessoal poderá constar no currículo escolar de diversas áreas do
conhecimento técnico-científico oficialmente ministrado no País -
engenharias, biologia, agronomia, geologia, física, química, sociologia,
psicologia, turismo, etc.

O currículo específico para os profissionais de níveis médio e
superior para a área de limpeza, tratamento e destinação final do lixo
deve abranger as áreas do conhecimento humano relacionadas com
essas atividades e incluir noções de administração geral voltadas para
o tema.

A implantação de planos de carreira para os servidores e
empregados públicos da limpeza pública garantirá um mínimo de 50%
dos cargos comissionados aos servidores de carreira, observadas as
qualificações técnicas exigidas para o cargo.

O preenchimento dos cargos de direção da entidade previdenciária
ou: órgão similar se dará por servidores municipais de carreira ativos e
aposentados contribuintes da entidade. Provimento de dois terços dos
cargos de direção da entidade previdenciária por servidor efetivo.

Cs Estados e Municípios criarão fundos previdenciários para gerir os
sistemas de previdência dos servidores e dos agentes públicos, tanto
da administração direta quanto da indireta, e fundos de
complementação à aposentadoria nos casos em que o sistema seja
do' Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, Regime Geral de
Previdência Social, observadas as peculiaridades regionais e
municipais, considerando que o beneficiário tenha no mínimo 10 anos
de contribuição no exercício do cargo para alcançar o direito ao
benefício.

A União promoverá junto aos Estados ações para pesquisa voltada
pára as atividades de limpeza pública, tratamento e destinação final
dos resíduos sólidos.

O Estado prestará, por meio de seus órgãos de planejamento,
pesquisa, desenvolvimento e fiscalização, assistência técnica e
serviços de extensão municipal na atividade de limpezas urbana e
rural. Os órgãos competentes responsáveis pela execução da política
de recursos humanos para a área de limpeza urbana promoverão a
melhoria das condições de educação e de higiene, segurança,
salubridade e bem-estar físico e mental dos servidores públicos, dos
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empregados públicos, dos trabalhadores autônomos - catadores - e de
associações conveniadas, extensiva às entidades conveniadas, no
exercício das funções da limpeza urbana e rural, garantindo-lhes
assistência médica, e psicológica, assistência social e segurança no
trabalho.

Ficam garantidas nas leis orçamentárias do Estado e dos
Municípios, Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, Plano
de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LIDO -, disposições e rubricas que possibilitem a
perenidade de políticas de recursos humanos e seu gerenciamento
para a atividade de limpeza ou saneamento.

Os Estados e Municípios garantirão meios para a reciclagem técnica
dos servidores da atividade de limpeza pública e dos catadores,
abrangendo aspectos éticos, psicossociais e ecológicos de suas
atividades.

O poder público estimulará a presença de profissionais especialistas
em gestão pública de resíduos sólidos na composição de equipes de
avaliação de impactos ambientais e de viabilidade de implantação de
projetos industriais e outros que produzam repercussões sobre a
atividade de limpezas urbana e rural; a atuação de organização
sindical ou associativa de servidores e agentes públicos envolvidos na
atividade de limpeza pública, por meio de representantes, para
participar de conselhos que cuidam de questões ambientais; a
inclusão, pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias Legislativas e
pelas Câmaras Municipais, do tema "Gestão de Resíduos Sólidos" em
comissões temáticas permanentes próprias para a abordagem
legislativa do assunto.

As ações para a implantação da política de recursos humanos para
a área de limpeza urbana contarão com a elaboração de
regulamentos e normas internas, orientadoras e reguladoras das
atividades dos servidores e profissionais da limpeza pública, com base
nos preceitos emanados da Agenda 21 e dos documentos relativos ao
princípio da sustentabilidade."

Há outras pequenas observações em arquivos, que já estão no
texto. Quero apenas dizer que, no Brasil, há muitas tecnologias
disponíveis, mas ainda é necessário apoio político para a elaboração
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de uma legislação flexível capaz de vigorar por longo tempo,
enfatizando a educação ambiental e a mobilização social, para mudar
condutas e comportamentos com relação aos resíduos sólidos.

Faz-se necessária uma política voltada para a recuperação
soçioambiental dos lixões; para a responsabilização do gerador, que
somos todos nós; para a disponibilização de mecanismos financeiros
para o setor; e uma política exclusiva de recursos humanos para a
área da limpeza urbana.

Com isso, teremos a possibilidade de avançar na questão da
limpeza urbana no País. Obrigada. Agradeço especialmente à
Comissão de Representação a indicação para apresentar as
propostas em seu nome.

Palavras da Sra. Sônia Maria Dias
Boa tarde a todos. Agradeço à Assembléia o convite para apresentar

nossas contribuições referentes à inclusão social e também ao Fórum
Estadual por me confiar a representação.

Quero apenas fazer uma rápida introdução antes de apresentar as
sugestões que inserimos no texto do projeto de lei. Sabemos que, no
Brasil, falta uma legislação de caráter mais abrangente que
regulamente as questões mais conexas ao saneamento ambiental de
maneira geral e à gestão de resíduos sólidos.

Nas esferas municipais também, o arcabouço legal de suporte aos
serviços de limpeza urbana sempre foi extremamente precário ou
quase inexistente. De uma maneira geral, os dispositivos legais
existentes circunscrevem-se a alguns poucos artigos dos códigos
municipais de postura, instrumentos geralmente ultrapassados. Quase
sempre, esses códigos reafirmam preceitos mais higienistas, de
caráter geral a respeito do tema, ao invés de estabelecerem critérios
claros, com direitos e deveres de ambas as partes, poder público e
munícipes, relativos à prestação dos serviços de limpeza urbana.

O referencial jurídico em escala municipal é geralmente ainda mais
incipiente quando se trata de regulamentar a participação de
catadores de recicláveis e de outros grupos em vulnerabilidade social
que atuam na área de resíduos sólidos e ganham a sua sobrevivência
nessa área. Como exemplo, os carroceiros, na construção civil, são
um segmento bastante significativo em Belo Horizonte.
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Alguns Municípios já apresentam avanços sob o ponto de vista da
legislação, mas, via de regra, as menções à coleta seletiva nas leis
orgânicas limitam-se a repetir alguns preceitos de ordem geral,
referentes à questão do manejo diferenciado de resíduos recicláveis,
que já estão expressos na Constituição Federal de 1988, mas sem a
necessária regulamentação capaz de assegurar a eficácia.

Por outro lado, temos uma tradição na área de resíduos sólidos, que
tradicionalmente foi do domínio mais de engenheiros e de
administradores. Sem nenhuma crítica a eles, mas o olhar do
engenheiro e do administrador é mais voltado aos aspectos
tecnológicos, por questão de formação. Então, temos esse cenário,
que, sob o ponto de vista da inclusão social - e esta é a sardinha que
eu gosto de puxar -, sempre nos deixou bastante fragilizados.

No Fórum Estadual Lixo e Cidadania, estamos avaliando alguns
avanços no País. Nas discussões no fórum e no âmbito do ciclo de
debates da Assembléia, ficou claro que o projeto de lei representa um
avanço histórico em termos do reconhecimento do direito ao trabalho
dos catadores de recicláveis, na medida em que oferece elementos
legais que podem dar anteparo a legislações estaduais e municipais
especificas, na incorporação dos trabalhadores do setor informal dos
resíduos sólidos. Mas ficamos pensando: como esse projeto de lei
consegue representar um avanço histórico em termos de associar o
lixo à cidadania?

Gostaria de lembrar que essa lei é um pouco o reflexo de todo um
movimento e um pouco a convergência de todo o processo
organizativo de catadores, de organizações da sociedade, com todo
um processo de redemocratízação de nosso país, com a ampliação de
novos arranjos participativos na gestão pública. Seria bom
contextualizarmos sobre como podemos associar lixo à cidadania.

O nosso grupo procurou apresentar algumas sugestões ao projeto,
na linha do aperfeiçoamento, porque, como disse, consideramo-lo um
avanço histórico e podemos contribuir aperfeiçoando-o um pouco
mais.

Em relação à inclusão social, as sugestões que propomos têm,
basicamente, cinco eixos. O primeiro, que chamamos de ampliação da
cidadania, estende a possibilidade de geração de trabalho e renda -
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direito de cidadania social - aos carroceiros, que não foram
abrangidos no projeto. Algumas sugestões abrangem o segmento dos
catadores, mas não citam os carroceiros. Portanto há outros
segmentos de vulnerabilidade social que precisam ser abrangidos.

Outro eixo que norteou as nossas sugestões foi o avanço nos
arranjos participativos, a fim de se reconhecerem os fóruns relativos
ao lixo e à cidadania e os Codemas, para o aperfeiçoamento dos
nossos mecanismos de controle social, no âmbito da lei.

Outro eixo foi o refinamento conceitual. Assim como a Maeli
apresentou algumas sugestões sobre conceitos, definições, também
apresentamos algumas contribuições.

Q quarto eixo foi no sentido de propor algumas sugestões que
integrassem mais a dimensão ambiental social.

O quinto eixo constituiu explicitar mais a importância da viabilização
de infra-estrutura de suporte aos empreendimentos sociais em relação
à dapacitação do setor informal que trabalha com os resíduos sólidos.

Apresento os eixos apenas para verem as sugestões apresentadas.
No Eixo 1, que diz respeito à ampliação da cidadania, o art. 14
estabelece: "Os planos regionais, municipais ou distrital de
gerenciamento integrado de resíduos urbanos, os planos de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos especiais e os planos de
gerenciamento integrado de resíduos perigosos serão submetidos às
disposições constantes da presente lei e à analise das autoridades
ambientais competentes". A esse artigo propõe-se acrescentar o
seguinte inciso: "O plano de inclusão social dos catadores e
carrocei ros de entulho que sobrevivem dessas atividades". Dessa
forma, serão incluídos os carroceiros de entulho da construção civil.

Não falarei sobre a modificação apresentada na pág. 22, para sobrar
tempo, pois temos a apresentação da educação ambiental.

Tomando como eixo o fortalecimento dos arranjos participativos na
gestão dos resíduos sólidos, o art. 9Q determina: "Responsabilidade
compartilhada entre o poder público e a sociedade, assegurando a
participação da população no controle e acompanhamento da
prestação dos serviços de limpeza urbana e no gerenciamento dos
resíduos sólidos, nos termos da legislação pertinente". O nosso texto
proposto é: "Responsabilidade compartilhada entre o poder público e
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a sociedade, assegurando a participação da população no controle e
acompanhamento da prestação dos serviços de limpeza urbana e no
gerenciamento dos resíduos sólidos, nos termos da legislação
pertinente, por meio de instâncias participativas, como os fóruns de
lixo e cidadania ou os Codemas".

Não apresentarei outras modificações desse eixo, que constam das
págs. 7 e 9.

Sob o ponto de vista do refinamento conceitual, propomos as
definições.

No art. 4, temos uma definição para catadores de materiais
recicláveis: "São trabalhadores que realizam atividades de coleta,
transporte, triagem e beneficiamento de materiais recicláveis
dispostos nas ruas ou lixões, gerando renda necessária à sua
sobrevivência e de seus familiares.

Agora, temos uma definição para carroceiros de entulho: "São
trabalhadores que realizam o transporte de resíduos da construção
civil".

Fóruns Lixo e Cidadania: "Criados sob diretrizes do Programa
Nacional Lixo e Cidadania, são espaços participativos de discussão,
elaboração e monitoramento de políticas públicas de resíduos sólidos
e inclusão social dos catadores".

No Eixo 4, tentando fazer propostas que integrem a dimensão
ambiental à social, propomos, no art. 9, que se acrescentem os dois
incisos transcritos a seguir: "O comprometimento com a erradicação
do trabalho de catação nos lixões, devendo os Municípios e Distritos
criar alternativas de geração de trabalho e renda para esse segmento,
preferencialmente por meio de programas de coleta seletiva
municipais; o reconhecimento à prestação de serviços dos catadores
de materiais recicláveis à limpeza urbana, e a inclusão social desses
trabalhadores".

No art. 36, temos outra contribuição. O texto do projeto diz: "Os
Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos e a dar
disposição ambientalmente adequada aos rejeitos provenientes das
soluções consorciadas..... Como proposta, apresentamos o texto: "Os
Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos e a dar
disposição ambientalmente adequada aos rejeitos provenientes das
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soluções consorciadas, considerando os aspectos sociais envolvidos
nesse processo".

Ainda nesse eixo, na pág. 22 do documento, propomos que se
acrescente o seguinte parágrafo ao art. 109: "Será incentivada a
doação dos materiais recicláveis às cooperativas e às associações de
catadores de materiais recicláveis".

No último eixo, buscando explicitar a necessidade de se viabilizar a
infra-estrutura de suporte às atividades, no que se refere à
capacitação do setor informal de resíduos sólidos, propomos que se
acrescente, no art. 11, após a alínea "e", mudando-se a seqüência das
outras, a seguinte alínea: "1) A organização, capacitação e infra-
estrutura dos empreendimentos de catadores de materiais recicláveis
e outros trabalhadores informais, tais como os carroceiros de entulho
da construção civil".

Nesse eixo, na pág. 8, o texto do projeto diz: "O estímulo à
implantação de unidades de tratamento e disposição final de resíduos
sólidos, observando-se a política de integração federativa". Eis o texto
que propomos: "O estímulo à implantação de unidades de tratamento
e disposição final de resíduos sólidos, observando-se a política de
integração federativa e a promoção da inclusão social dos catadores
de materiais recicláveis envolvidos nessas atividades". Ademais,
propomos que se acrescente ainda: "A implantação de indústrias de
reciclagem por meio de redes de empreendimentos de catadores de
materiais recicláveis e carroceiros de entulho".

Ainda nesse eixo, na pág. 9, no art. 12, propomos acrescentar os
dois incisos: "O fomento ao desenvolvimento de pesquisas de
tecnologias voltadas para a melhoria das condições de trabalho dos
catadores de materiais recicláveis no processo de coleta, transporte,
triagem e beneficiamento dos materiais; a constituição de Fóruns Lixo
e Cidadania outras instâncias participativas de controle e
monitoramento da implantação das ações relacionadas aos resíduos
sólidos e à inclusão social dos catadores".

Também nesse eixo, na pág. 14, no art. 45, propõe-se acrescentar,
após o inciso II, o inciso III, que prevê: "O apoio financeiro à
organização, capacitação e infra-estrutura dos empreendimentos de
catadores que sobrevivem das atividades de coleta, transporte,
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triagem e beneficiamento de resíduos recicláveis, especialmente no
processo de erradicação dos lixões".

Agradeço-lhes. Creio que, somente com a nossa mobilização em
complementariedade com a Assembléia Legislativa e os relatores que
levam esse projeto à frente, poderemos conseguir algum avanço. O
Brasil está cheio de leis ambientais. O importante é fazer com que
saiam do papel e assegurar a sua implementação efetiva. A
verdadeira cidadania é para todos e precisa acontecer em um
ambiente não somente ambientalmente correto. Deve incorporar
também princípios de eqüidade social. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Frederico Pecorelli
Boa tarde a todos, minhas cordiais saudações. Exma. Sra. Deputada

Elisa Costa e Exmo. Sr. Deputado Laudelino Augusto, cumprimento a
todos da Mesa. Chamo atenção que hoje, dia 27 de abril, estamos
comemorando sete anos da Lei flQ 9.795, de 27/4/99, que instituiu a
política nacional de educação ambiental.

Esse seminário legislativo 'O lixo e cidadania e políticas públicas
para uma sociedade sustentável" teve como contexto a sociedade
sustentável. Para se chegar à sociedade sustentável, necessitamos
de educação ambiental. Estou aqui representando o coletivo e
gostaria de agradecer a Maria Tereza Bernardes, a nossa colega Ana
Beatriz, da Verde Agua, a Mansa Mala e tantos outros que se
reuniram com o coletivo maior do Estado de Minas Gerais para refletir
sobre a educação ambiental na gestão de resíduos sólidos.

Quanto ao relatório, Sr. Deputado Federal Ivo José, ele está muito
bom. E com os acréscimos da Assembléia ele há de ser aprovado
ainda este ano. Teremos uma lei de uma política nacional de resíduos
sólidos.

Gostaria de chamar atenção principalmente para os itens referentes
à área de educação ambiental. Por entendermos que uma sociedade
sustentável não acontece sem processos, ações, programas ou
atitudes de educação ambiental, ressaltamos a importância da
educação ambiental como instrumento da política nacional de
resíduos sólidos.

O projeto, da maneira como se apresentava, entendia a política
ambiental somente como educação. Uma educação que não seja uma
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educação ambiental não é uma educação total. Isso temos referência
em Paulo Freire e na pedagogia de Waldorf, que foi recebida no
coletivo como moção. Vocês encontram isso na página 11.

E importante que o coletivo desse ciclo de debates tenha a
educação ambiental como um dos eixos de atuação. Qualquer
programa integrado à gestão de resíduos sólidos acontece para uma
comunidade identificada como seres humanos com suas
individualidades e singularidades. Cada um desses seres humanos
precisa de informações para a procura de soluções. Isso é o que
busca a educação ambiental.

Na página 14, vemos a importância de se acrescentarem no art. 29,
inciso VII, projetos de educação ambiental para gestão integrada de
resíduos sólidos. Os fundos socioambientais irão integrar a educação
ambiental em suas carteiras. Isso traz uma operacionalização nas
instituições.

A descentralização de recursos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente para os fundos socioambientais municipais hoje no Brasil,
por meio da política pública do governo federal do Ministério do Meio
Ambiente, só ocorre se os fundos socioambientais municipais
oferecerem carteiras para financiamentos de projetos, programas e
ações de educação ambiental.

Na página 15, encontramos no inciso V o apoio à implementação de
iniciativas de educação ambiental formal, informal e não formal,
principalmente para o segmento da educação de jovens, adultos e de
portadores de necessidades especiais no âmbito rural e urbano.

Educação ambiental é para todos. A adversidade e a pluralidade
devem ser aceitas. E uma condição para a sobrevivência humana. Na
pág. 16, constatamos a importância do sistema de coleta, voltado para
as organizações de catadores, com respectivas ações, programas e
atividade de educação ambiental, sanitária e de mobilização.

A Sra. Maeli reforçou a educação ambiental e sanitária, que não é
unia redundância em um mundo em que os conceitos transformam a
vida, geram o mundo. Estamos numa Casa legislativa, que produz
uma legislação e um dever ser, uma nova realidade.

Agradeço aos Srs. Deputados, que, sensibilizados pelo coletivo do
Estado de Minas Gerais, aceitaram o Fórum Técnico de Educação
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Ambiental, que está na agenda da Assembléia Legislativa, na página
da "home page". Nós, do Gepede, Grupo de Estudos e Pesquisas em
Direito Educacional e Ação Socioambiental, representados pela Maria
Angélica Campos, Coordenadora-Geral, agradecemos a todos essa
possibilidade.	 -

Esse fórum técnico nasceu em 1999, no seminário legislativo "Aguas
de Minas", em sua proposta 67. Posteriormente, no fórum técnico
"Cerrado", no seminário "Saneamento" e hoje no seminário legislativo
"Lixo e Cidadania", que reuniu 98 propostas na área de educação
ambiental. Portanto, a educação ambiental é urgente, aparece em
todos os eventos da Assembléia Legislativa.

Agradeço ainda aos anônimos e aos que aparecem: João Pedro,
Francisco, Mônica, Juscelino, todos que possibilitam que a sociedade
seja acolhida. Educação ambiental é acolhimento, e o primeiro
acolhimento é pelo olhar, aceitando o outro, conseguindo dizer bom
dia, boa tarde, boa noite, iniciando um diálogo e entendendo que toda
a adversidade e pluralidade tem o seu lugar. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Daremos início à fase de debates. Informamos

ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
solicitamos aos participantes que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A Presidência informa que a ata deste ciclo de debates, contendo a
transcrição completa das exposições, será publicada no jornal 'Minas
Gerais", no "Diário do Legislativo", na edição do dia 6/5/2006.
Esclarecemos que não será possível fornecer cópias, razão pela qual
haverá reprise do evento pela TV Assembléia no dia 13 de maio,
sábado, às 8 horas. Aguardamos a manifestação e as questões.

Debates
A Sra. Presidente - Os Coordenadores do seminário "Lixo e

Cidadania" estão previamente inscritos. Antes de se manifestarem,
passaremos a palavra ao Sr. Flávio Mayrink, representante do

- -
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Presidente da Feam, Sr. limar Bastos Santos.
Q Sr. Flávio Mayrink - Boa tarde a todos. Gostaria de justificar a

ausência do Dr. limar, que participa de uma palestra no Combio.
Houve atraso na programação do evento, e sua agenda ficou
comprometida.

A Feam vem trabalhando muito nessa questão, e Minas tem
avançado de maneira significativa. O ano de 2005 foi muito pródigo no
avanço de todas as extensões sanitárias. Ficamos satisfeitos por um
lado e apreensivos por outro, porque o passivo é muito grande. E
preciso que haja uma lei bem ajustada. Em julho do ano passado, o
Copam criou um grupo de trabalho exatamente para propor uma
legislação. A Dra. Rosângela Gurgel, representante da Feam nesse
grupo, está aqui. Não sei se há espaço para ela falar, mas seria
importante que manifestasse brevemente o pensamento desse grupo.
Contamos ainda com a presença do Dr. Breno Machado, que tem
todas as informações sobre o avanço desse segmento em 2005. Ele
também se coloca à disposição. Não falarei muito. Obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Flávio Mayrink. Vários
quéstionamentos já chegaram à Mesa. Com a palavra, o Coordenador
de um dos grupos, Sr. Nélson Antônio Prata, da Associação de
Defesa do Cidadão, Usuário, Consumidor e Contribuinte do Estado de
Miras Gerais, que disporá de até 3 minutos.

O Sr. Nélson Antônio Prata - Boa tarde a todos. Cumprimento o
Deputado Federal Ivo José, que tive o prazer de conhecer aqui, na
Assembléia. Ele teve uma participação brilhante como Deputado
Estadual. Cumprimento ainda o Deputado do Maranhão,
principalmente pela sensibilidade que teve ao participar da discussão
dessa importante lei referente ao Plano Nacional de Resíduos, que
significará um grande avanço no tratamento do assunto limpeza
urbana. Até pouco tempo, esse tema era considerado um luxo. De
fato, essa discussão representará muito, inclusive para a nova visão
dei mundo sobre a questão ambiental, com os créditos de carbono.
Sabemos que uma das maneiras de democratizar o acesso ao crédito
de carbono é exatamente a limpeza, o condicionamento e o
tratamento dos resíduos sólidos. Todo Município tem lixo, tem geração
de resíduo. Portanto, essa é uma maneira importante de democratizar
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o acesso a esses recursos.
O cenário de fundo que inspirou a apresentação do tema "Recursos

Humanos", no seminário "Lixo e Cidadania", é a delicada questão da
participação do setor público nas três esferas de governo - federal,
estadual e municipal - e na gestão do problema dos resíduos. Além
disso, a garantia de participação do setor educacional, em especial a
da academia na estruturação da gestão pública na área de limpeza,
mesmo porque esse plano nacional representará um setor novo e
estruturado em nível nacional, que certamente implicará necessidade
de pesquisa e aperfeiçoamento de técnicas e de formação de pessoas
para a gestão. E impossível falar de estruturação de setor público sem
a formação de recursos humanos, pois sem quadros não haverá
órgãos públicos estruturados para a gestão da problemática do lixo -
problema de interesse público e dever do Estado. Portanto, não se
pode prescindir da participação do Estado.

Sem definição de uma adequada política de recursos humanos, fica
impossível a participação da academia no processo de formação de
pessoas, de conhecimento e de pesquisa para uma área carente,
como a dos resíduos sólidos.

Isso nos motivou a aproveitar essa oportunidade rara de participar
desse grupo de trabalho e dessa experiência maravilhosa no interior
do Estado, onde constatamos que definitivamente a questão da
limpeza urbana, da gestão e do tratamento dos resíduos sólidos está
indelevelmente inserida na pauta das prioridades municipais. Era o
que tinha a dizer. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Nélson, obrigada, O Sr. Santelmo Xavier Filho,
professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais, já está inscrito previamente na Mesa e deseja manifestar-se.

O Sr. Santelmo Xavier Filho - Deputada Elisa Costa, Presidente
desta Mesa; Deputados Estaduais André Quintão e Laudelino
Augusto; Deputado Federal Ivo José; demais membros componentes
da Mesa; autoridades nominadas e presentes; membros da imprensa
e da Casa, da GPI e da Consultoria, que nos ajudaram muito e que
foram lembrados pelo Frederico Pecorelli; senhoras e senhores, as
nossas palavras são mais de agradecimento pela oportunidade de
participar desta reunião com os senhores e uma equipe de
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especialistas, entre os quais destaco o nome da Jane; da Teresinha,
da Emater; e do Breno, da Feam, que compuseram a CTI & 5 e, na
época, permitiram-nos sair de Belo Horizonte por meio de um trabalho
realizado na Escola do Legislativo, com aproximadamente 70
proposições. Realizamos 11 reuniões de interiorização e retornamos
com uma ampla contribuição das regiões mineiras por onde
passamos, totalizando 196, nesta plenária, entre os dias 21 a 23 de
novembro. Em 23 de novembro, conseguimos a aprovação de 140
desses itens do Grupo V - Lixo, Tecnologia e Destinação. Por
exemplo, destacamos a necessidade de nova revisão nas normas
regulamentadoras na área de segurança, higiene ocupacional e
toxicologia do trabalho, principalmente no que se refere à formatação
e à criação de nova norma de segurança específica para a coleta, a
disposição final, a incineração, o encapsulamento, entre outras
atividades, como capina e varrição, especificamente destinada à
limpeza urbana. Essa NR 32 atende bem aos serviços de saúde e ao
pessoal de atuação do PGRSS, conforme disposição brilhante
efetuada pela engenheira e arquiteta Maeli Estrela Borges.

Achamos que podemos ir além. Há necessidade ainda, e existe
espaço para isso, para uma modernização, criando uma norma
específica na área de segurança. Eu já fiz essa sugestão no
Congresso Nacional de Segurança Integral - Consin - e estou
aguardando que as autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego
possam se manifestar, brindando-nos com a execução dessa norma.

Estava presente, neste auditório -, no momento, não o estou vendo;
o Eng. Sílvio Piroli, Presidente da Associação Mineira de Engenharia
de Segurança - Ames. Além disso, uma modernização da NR 25,
norma que fala sobre resíduos sólidos, seria muito bem-vinda.

O Deputado Federal Ivo José, quando falou sobre o Vale do Aço,
recordou-me a minha passagem na Usiminas e na Acesita fazendo
reforma de altos fornos. Realmente representa um problema essa
área de resíduos industriais. Portanto essa norma fala muito "en
passant" sobre esses resíduos e ela pode e deve ser modernizada.

Coloco-me à disposição para contribuir. Particularmente, gostaria de
dizer que eu e o Deputado Ivo José já nos conhecíamos de outras
oportunidades, pois já estivemos juntos aqui nesta Casa.
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Para sobrar espaço aos demais e para não ser muito egocêntrico ou
egoísta, agradeço aos senhores e me coloco à disposição, assim
como a organização do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais - Cefet -, onde temos um curso de Tecnologia Ambiental
e estamos pensando em fazer agora a implantação de Engenharia
Ambiental também.

Agradeço, em nome dos componentes dos grupos das CPls e de
todos aqueles que puderam participar, a oportunidade de fazer
algumas modificações também nesta política apresentada pelo relator
para a Assembléia, em que contribuímos com algumas modestas
sugestões, mas esperamos que sejam bem aproveitadas por todos.
Muito Obrigado.

A Sra. Presidente - Muito Obrigado, Prof. Santelmo, coordenador do
Grupo V. Passamos a palavra agora ao Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Boa-tarde a todos os presentes. Quero
inicialmente cumprimentar a Deputada Elisa Costa e o Deputado
Laudelino Augusto pela iniciativa, o Deputado Benjamin Maranhão, o
nosso companheiro Ivo José e todos os integrantes da comissão de
representação do seminário "Lixo e Cidadania".

Quero dizer, Elisa, que este é um encontro muito importante porque
ele desdobra a nossa iniciativa do ano passado de maneira muito
objetiva, traduzindo aquelas deliberações, com o trabalho que foi aqui
apresentado, em sugestões ao projeto de lei nacional, mostrando que
valeu a pena aquele esforço do ano passado, em que ocorreram 11
encontros regionalizados, o maior seminário da Assembléia
Legislativa de 2005, dando seqüência e prosseguimento. Ficamos
também aguardando a política estadual. Em vários Municípios - hoje o
Deputado Laudelino dizia isso -, já estão em andamento várias
iniciativas, principalmente da sociedade civil, motivadas e apoiadas
pelo Fórum Estadual Lixo e Cidadania, por dezenas de Municípios de
Minas Gerais.

Quero objetivamente reiterar, Deputado e companheiro Ivo José, a
importância de todas as sugestões aqui apresentadas pela comissão
de representação.

Tenho uma trajetória de tradição de trabalho na área social e acho
fundamental a incorporação dos trabalhadores, dos catadores de
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material reciclável, dos carroceiros, em nossa experiência aqui em
Belo Horizonte, no governo do atual Ministro Patrus Ananias,
experiência que prossegue. E muito importante que esses parceiros
da coleta seletiva, os parceiros da questão ambiental, sejam
incorporados. Além da dimensão ambiental, é fundamental a
dimensão social.

Nós de Minas Gerais ficaríamos muito felizes se todas as sugestões
apresentadas com essa ênfase fossem incorporadas ao projeto de lei,
até mesmo para que essas experiências se propaguem. Não basta
simplesmente o equacionamento ambiental. E fundamental que as
pessoas submetidas a condições indignas sejam incorporadas no
trabalho de geração de renda.

Deputada Elisa, ontem, daqui da tribuna, fiz uma homenagem.
Aproveitando a presença da D. Geralda, da Asmare, informo que, no
dia: 1 Q de maio, Dia do Trabalhador, essa entidade completará 16 anos
de trabalho , luta, organização e exemplo. De antemão, rendemos as
nossas homenagens e elogios à associação, cujo trabalho concretiza
exatamente o que queremos incorporar ao projeto de lei. E uma
experiência que dá certo em Belo Horizonte e está-se expandindo em
Minas Gerais. Quem sabe, possa ser uma realidade viva e presente,
associando respeito ambiental à inclusão social. Muito obrigado. Bom
trabalho a todos nós.

A Sra. Presidente - Obrigada, André. Aproveito a oportunidade para
homenagear outro segmento. Hoje é o dia da trabalhadora e do
trabalhador domésticos. Rendemos-lhes, portanto, as nossas
homenagens. São pessoas fundamentais à coleta seletiva nas
residências e ao avanço da educação ambiental. Deixo-lhes o nosso
abraço e o nosso reconhecimento pelo importante papel
deempenhado na sociedade e também como ambientalistas, pois
podem ajudar, e muito, na coleta seletiva, na geração de trabalho e
renda e na sua inclusão social. Com a palavra, a Sra. Júnia Márcia, da
Associação dos Profissionais Liberais de Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Agrimensura e coordenadora do Grupo II.

A Sra. Júnia Márcia Bueno Neves - Boa-tarde a todos. E um imenso
prázer estar com vocês. Fomos coordenadores do Grupo II, que trata
da Política de Recursos Humanos para a Área de Limpeza Urbana.
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Trata-se de uma CTI que trabalha o potencial humano,
operacionalizando a política de recursos de resíduos sólidos,
absorvendo o planejamento e a operação. E o capítulo que tivemos de
acrescentar no projeto. Assim, em nível nacional, sugerimos que se
verifiquem a possibilidade e a necessidade de viabilizar uma política
de recursos humanos. A nossa preocupação não é somente com as
pessoas de dentro, mas também com as que estão interagindo na
comunidade.

Nós, engenheiros e arquitetos, preocupamo-nos com a
operacionalização dos projetos, principalmente, com a interação com
o público e com o social. Uma parte do nosso trabalho é diretamente
ligada aos catadores, aos carroceiros e aos garis. E esse público que
precisamos atender na área de recursos humanos, na segurança do
trabalho e na saúde. Levamos isso ao interior, fizemos palestras,
estivemos juntos durante meses. Aliás, agradeço, ao Prata a
oportunidade; ao Toninho, Presidente do Selurb, associação de todos
os servidores da limpeza urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, que
contribuiu, imensamente, com o alto "know-how". Foi uma grande
contribuição que nos possibilitou respaldar um documento que
pudesse abranger, nacionalmente, a preocupação com a
operacionalização, com os recursos humanos, portanto com as
pessoas que planejarão e que trabalharão nas ruas a favor do meio
ambiente.

Agradeço a oportunidade e me disponho a comparecer em outras
comissões para trabalharmos juntos. A nossa contribuição pode ser
pouca, mas, nacionalmente, Minas está saindo com o pé direito.
Obrigada.

Designação do Sr. Coordenador
A Sra. Presidente - Neste instante, a Presidência designa como

Coordenador dos debates o Deputado Laudelino Augusto.
Debates

O Sr. Coordenador (Deputado Laudelino Augusto) - Como o
Deputado Federal Benjamin Maranhão tem uma entrevista daqui a
pouco, vou fazer primeiro a pergunta dirigida a ele. Francisco de Assis
Soares, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
pergunta: "Qual a previsão de aprovação da política nacional de
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resíduos sólidos?".
Q Deputado Federal Benjamin Maranhão - Temos um cronograma

de trabalho, que já foi votado e aprovado na comissão. Tivemos um
tempo exíguo porque ela só foi instalada em outubro do ano passado,
mas conseguimos realizar um grande número de audiências públicas.
Tivemos um projeto apensado, que entrou em regime de urgência no
passado, o que resultou nesse relatório, considerado preliminar, do
Deputado Ivo José, do qual todos tomaram conhecimento. Com esse
substitutivo preliminar, abriu-se mais o debate, e, a cada dia, estamos
aprimorando-o por meio de audiências, como esta.

Levaremos esse substitutivo e todo o relatório do Deputado Ivo José
à votação até o final do mês de maio. Espero que, a partir do mês de
junho, antes do recesso parlamentar, antes que ocorram as
convenções, antes de entrarmos no calendário eleitoral, quando, na
prática, dificilmente é votado algum projeto na Câmara, no Senado e
nas Assembléias Legislativas, já tenhamos votado isso: no final de
maio, na comissão, e, até o final de junho, no Plenário da Câmara dos
Deputados.

Esse projeto encontra-se em fase final em nossa comissão especial,
não vai mais para a CCJ nem para outra comissão. Como abrange um
grande número de áreas temáticas, foi criada uma comissão especial
corno a nossa para fazer toda a análise e o substituto aos projetos
apõnsos, um total de 115. Acredito ter respondido a sua pergunta.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Três pessoas fizeram inscrição para
fazer sua pergunta oralmente. Alguma pergunta será dirigida ao
Deputado Benjamin? (- Pausa.) Não. Então, vou continuar fazendo as
perguntas na seqüência em que as recebemos. A primeira e a
segunda são bem parecidas. A primeira é dirigida ao Deputado Ivo
José pelo engenheiro Antônio Passos, da Reciclagem Indústria e
Comércio Ltda. - Recafe: "Deputado, sendo o lixo domiciliar
economicamente viável, como ser aceito em lei aterro de qualquer
natureza como destinação correta?". A segunda é da Maria Penha
Rocha, do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais, para a Deputada Elisa Costa: "Como admitir aterro sanitário
como destinação correta de lixo domiciliar, se é de custo caro e vida
útil curta?". Com a palavra, o Deputado Ivo José, para responder às
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perguntas.
O Sr. Antônio Passos - Sr. Coordenador, eu poderia fazer minha

pergunta oralmente?
• Sr. Coordenador - Por favor, o senhor dispõe de três minutos.
• Sr. Antônio Passos - Deputado Iva José, é um prazer conhecer V.

Exa. Minha pergunta é do ponto de vista empresarial. Gostaria de lhe
dar um dado simples. A atividade brasileira que dá mais lucro é a
bancária: 40%. Garanto ao senhor que o lixo dá um lucro superior ao
do banco. Portanto nós, empresários, propusemos à cidade de
Conselheiro Lafaiete e à região o investimento de R$2.500.000,00 da
iniciativa privada em uma usina de reciclagem total, com destinação
correta de todo o lixo, principalmente aproveitando a lei que está
sendo proposta para a destinação, uma vez que o empreendimento
atende a todos os itens.

A nobreza do lixo destaca-se, primeiro, quando ele é viável
economicamente e, segundo, quando ele gera emprego de fato, com
inclusão social. Cito um exemplo concreto: hoje, em Conselheiro
Lafaiete, na catação normal, empregam-se aproximadamente 20
pessoas, nos lixões e nas cooperativas. Estamos propondo 100
empregos para 1 OOt de lixo por dia.

Minas Gerais tem condições de gerar 15 mil empregos com o lixo e
uma renda formidável, em um prazo muito curto. Esperamos contar
com a contribuição da Feam na aprovação desse projeto proposto
para a cidade de Conselheiro Lafaiete porque é a destinação mais
correta do lixo com o tripé: inorgânicos - plásticos, papel, vidro, etc. -,
gás carbônico - GNV - e adubo orgânico seco, facilmente
transportável e colocado em embalagens.

Se um produto é economicamente viável, por que se admite ainda
essa situação? Os Estados do Sul, o Paraná, Santa Catarina e o Rio
Grande do Sul, já não admitem aterros sanitários. Como aceitar que
ainda se tenha a pretensão de jogar fora um produto tão valioso como
os lixos domiciliar, residencial e comercial?

• Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Federal Ivo José.
• Deputado Federal Ivo José - Cumprimento o Sr. Antônio Passos e

parabenizo-o pela contribuição ao debate. Numa das audiências na
comissão especial da Câmara, ouvimos o Prof. Sabetai Calderoni, que

rÃ
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divulgou seu livro "Os Bilhões Perdidos no Lixo". Sua exposição foi
muito interessante e foi uma das que levou grandes contribuições à
Comissão.

Compartilhamos muitas preocupações, mas quero observar que
estàmos construindo outra mentalidade cultural, que requer o
comprometimento de todos os setores: público, privado e social.

9 Prof. Sabetai exemplificou os aspectos mencionados pelo Prof.
Antônio com uma palavra que talvez assuste: peste. Aí vêm os
aspectos político, econômico, social, tecnológico e ecológico.

Essa é a questão do desenvolvimento sustentável. Estamos em um
processo. Alguns Estados do Brasil já estão avançando. Na Europa, já
eliminaram os aterros.. Vamos trabalhar para chegar lá também,
considerando-se peculiar a realidade brasileira. A legislação tem de
atentar também para a nossa realidade socioeconômica e ambiental.
Vamos fazer uma proposta nesse sentido. Alguns Municípios estão
com dificuldades até mesmo de custear consultorias e projetos para o
aterro controlado. Sabemos que a realidade é muito dura para nossos
Municípios, principalmente os menores. Os legisladores não ignoram
a necessidade de mudança, mas entendem também que evoluiremos
grádativamente, até chegar ao ideal.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Presidente.
A Sra. Presidente - Agradeço o questionamento da Maria da Penha,

do 1 Movimento de Defesa dos Consumidores de Minas Gerais.
Concordamos com sua questão: "Como admitir aterro sanitário como
destinação correta do lixo domiciliar, se é de alto custo e de vida útil
curta?".

Temos de fazer algumas ponderações.
Primeiro, registrar e lembrar a fala do Deputado Laudelino Augusto,

de que aterros sanitários serão controlados por um tempo. E claro que
estamos numa construção, uma experiência tecnológica em
desenvolvimento. O ideal seria uma reciclagem total. Estamos em
una constante. O Estado de Minas Gerais conta com 562 Municípios
com lixões a céu aberto. E necessário que avancemos no sistema de
limpeza urbana, em termos de tecnologia, de gestão pública. A
questão do aterro é um debate a ser travado, pois ainda estamos
construindo esse processo. Por um tempo, será necessário utilizar o
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aterro sanitário. Teremos de trabalhar, permanentemente, a redução
do lixo, para evitarmos que os aterros venham, de fato, a acontecer.

Gostaria de dizer que concordamos, mas que estamos em
construção. Temos de avançar para um processo final, que seria a
reciclagem total.

O Sr. Coordenador - Queremos ajudar na aceleração desse
processo. Então, propusemos a discussão, na Comissão de Meio
Ambiente, da proposta do Sr. Antônio Passos.

O Sr. Antônio Passos - Atualmente estão sendo construídos, pela
Feam e pelas Prefeituras, 100 aterros sanitários a R$1.000.000,00
cada um. Portanto, não é uma medida a curto prazo.

O Sr. Coordenador - Podemos e devemos ajudar na aceleração
desse processo.

Para apresentar pergunta oralmente, com a palavra, o Sr. Raimundo
Machado, que representa, aqui, a Vereadora Neila Batista.

O Sr. Raimundo Machado - A Vereadora Neila Batista está ausente
em razão de uma viagem a São Paulo.

Gostaria de apresentar ao Deputado Ivo José duas contribuições, na
condição de assessoria do mandato da Vereadora, mas também como
alguém que acompanha o procedimento do Fórum Municipal Lixo e
Cidadania, em Belo Horizonte.

Já considerando as propostas distribuídas por V. Exa. no início,
sugiro que, no art. 92, inciso IV, em relação ao que propõe a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, seja enfatizada a mobilização social da
educação ambiental e sanitária, que foi um acréscimo de V. Exa., e
também da publicidade. A inserção, então, seria o princípio da
publicidade. E um princípio constitucional das ações de gestores
públicos. Essa é a sugestão para o art. 99

No art. 11, onde a gestão pública deve implementar ações de
fomentar - isso está no inciso V, e há várias alíneas, terminando na
alínea "n". Então, gostaria de inserir a alínea "o", ainda que, na alínea
"K", fale um pouco do que apresentarei para sua avaliação, Deputado.
Seria o seguinte na alínea "a", inciso IX: "Ações de fiscalização e
controle das políticas de educação ambiental".

Então, quanto a essas duas sugestões, para avaliação, e
enfatizando o que o Frederico já falou, uma Política Nacional de



297

Resíduos Sólidos tem de contemplar a necessidade de educação
ambiental e de publicação dessa política, para que a população
brasileira tenha acesso e a pratique. Obrigado pela oportunidade e
parabéns pela iniciativa.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Pergunta da Sra. Maria Alma para a
Sra. Maeli: "A incineração já é proibida em alguns países. Por que
adotá-la no Brasil, já que buscamos uma política moderna?".

A Sra. Maeli Estrela Borges - Entre os processos térmicos, não
existe apenas a incineração; temos a autoclavação, o plasma, o
microondas, considerados alternativos e muito usados para serviços
de saúde. Entretanto, tratam apenas o resíduo Grupo A infectante, e
não tratam o resíduo químico e infectantes juntos. Temos apenas a
incineração para isso, com uma pequena porcentagem do químico e
maior do infectante.

9 plasma ainda está em evolução, e o custo é infinitamente maior
que o da incineração. Esta, se for feita com controle efetivo das
emissões gasosas, das cinzas e do sistema operacional, ainda é um
processo que irá perdurar por muitos anos. No Japão, praticamente
todo o resíduo domiciliar é incinerado.

• Sr. Evandro Arantes Soares - Permita-me um aparte.
• Sr. Coordenador - Estou preocupado com o tempo, porque o

Deputado Ivo José vai precisar se retirar. Faça sua pergunta depois.
• Sr. Evandro Arantes Soares - E apenas um aparte.
• Sr. Coordenador - Está bem.
• Sr. Evandro Arantes Soares - Senhores da Mesa e companheiros

doPlenário, a engenheira colocou a questão com muita propriedade,
porém farei uma observação. O texto que obteve a maior vitória na
Conferência Nacional do Meio Ambiente, de minha autoria, aprovado
e com o voto recontado três vezes, proíbe, por dois anos, qualquer
incineração de resíduos sólidos no Brasil, substituindo-a por
tecnologias limpas e não poluentes. O texto foi publicado neste mês
pelo Ministério do Meio Ambiente.

Apresento ao governo federal um projeto que propõe solução
tecnológica para o problema. Como se trata de uma iniciativa da
sociedade civil organizada, ele sofre todo tipo de empecilho e rejeição
em Brasília. Concordo com a nobre engenheira que se trata de uma
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questão tecnológica, mas, sempre que há um projeto técnico com
essa finalidade, ele é rejeitado só porque é uma iniciativa da
sociedade civil. Ficamos alijados. O governo federal não aceita.

Fui a Brasília, representando o CRQ de Minas. Sou um técnico, sou
químico. Não podemos aceitar que a governo nos alije do processo,
pois somos pesquisadores e temos consultorias de "n" doutores.
Nessa questão, o governo federal está fazendo um desserviço.
Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado.
O Sr. Evandro Arantes Soares - Há uma cópia do projeta em

Brasília, com o Pedro Ivo, Assessor da Ministra. Estou aguardando a
marcação de uma audiência. Outra está com a Deputada Federal
Maria do Carmo Lara. Entrego a V. Exa. uma cópia.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Passaremos a perguntas ao
Deputado Ivo José. De Rafael Afonso Silva, do Movimento Muda
Aterro: "Na explanação de V. Exa., observei que não tem
conhecimento do problema do aterro de Bela Horizonte. Como houve
elogio ao sistema de gerenciamento da Prefeitura de Belo Horizonte,
que desrespeita leis e insiste em agredir grande parte da cidade, há
31 anos, e sem uma solução que dê o mínimo de dignidade àqueles
que já passaram uma vida recebendo o lixo da cidade?".

Pergunta do Sr. Anderson Martins, da Asmare, ao Deputado Federal
Ivo José: "Com a terceirização da coleta seletiva proposta pela
Prefeitura de Belo Horizonte, qual a garantia de que os catadores não
perderão seu espaço nas ruas?".

Pergunta do Vereador Cosme Nogueira, da Câmara Municipal de
ltaobim: "Quais são as fontes para alocação de recursos para
implantação de estações de reciclagem e beneficiamento nos
Municípios?".

O Deputado Federal Ivo José - Quanto às perguntas formuladas
pelos Srs. Anderson e Rafael, até há pouco estava presente um
representante da SLU, e gostaria de dirigir essas perguntas para a
SLU. No entanto, coloco-me à disposição para ajudar na interlocução
das questões do dia-a-dia, embora estejamos tratando da elaboração
de uma normatização nacional, pois é nossa atribuição parlamentar
ouvir e contribuir na busca de soluções. Estarei à disposição para
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discutirmos essa questão oportunamente, mas já farei o
encaminhamento à SLU.

Quanto à pergunta do Vereador Cosme - quais as tontos para
alocação de recursos para implantação de estações de reciclagem e
beneficiamento? -, ainda estamos fazendo um debate a esse respeito,
e sabemos que a fonte de recursos é um aspecto importante. Não é
nossa competência orientar orçamento no poder público, mas pelo
menos poderemos apontar sugestões ao governo e à sociedade
quanto a parcerias e alternativas, quando for competência do
Executivo. No caso de uma lei, a parte orçamentária não entra na
nossa proposição, mas poderemos fazer sugestões para encontrar
fontes de recursos. A proposta ainda está buscando esses caminhos,
mas sabemos que as fontes de recursos são necessárias.

O Sr. Coordenador - Na primeira semana de maio, iniciaremos uma
comissão especial, com prazo de 60 dias, para promover estudos a
respeito do mecanismo de desenvolvimento limpo - os créditos de
carbono do Protocolo de Kyoto, que tem verbas para a destinação de
resíduos sólidos.

O Sr. Evandro Arantes Soares - Já cumprimentei os componentes
dai Mesa. Antes de me dirigir ao Deputado Ivo José, quero dizer
algumas palavras ao empresário de Conselheiro Lafaiete, que se
pronunciou anteriormente. Ele citou 100 aterros sanitários nos
Municípios mineiros. Em um deles, Formiga, está sendo construído
um aterro num santuário ecológico, o que constitui verdadeiro crime
hediondo, e o processo está em fase de aprovação no Copam.

Aliás, toda a cidade está se mobilizando. Ontem, houve uma reunião
que foi uma verdadeira manifestação da população contra essa obra
hedionda, pois se trata de verdadeiro santuário ecológico no Rio
Pouso Alegre, um dos melhores aqüíferos intocáveis de Minas Gerais.

Já convidamos o Deputado Laudelino Augusto a ir lá, acompanhado
dos membros da Comissão de Meio Ambiente. Vamos nos mobilizar
de todas as maneiras. V. Exa. poderá constatar, In loco", o que
dissemos: trata-se de uma hediondez, palavra, que, infelizmente, não
posso substituir.

Deputado Ivo José, a nossa maior contribuição ao projeto já está
publicada, resultou da nossa participação na Conferência Nacional do
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Meio Ambiente, realizada em Brasília. Com certeza, os textos de
resíduos sólidos, de qualidade ambiental nos assentos humanos e a
maioria dos outros são de nossa autoria.

Não posso deixar de citar dois colegas: Elisabeth Grimberg,
coordenadora do fórum "Lixo e Cidadania" da cidade de São Paulo e
do Instituto Pólis; e Mário Guadagnin, da Universidade Norte de Santa
Catarina.

Praticamente, fomos nós quem nos esforçamos para redigir a
maioria dos textos. Aliás, a maioria dos textos que ganhou nos votos é
de nossa autoria. Então a verdadeira contribuição: uma lei
praticamente pronta para resíduos sólidos, publicada no V Ibero, em
Joinville. Ela está praticamente à disposição, como V. Exa. mesmo
citou que procurou o Ministério de Meio Ambiente. Portanto repito: a
nossa grande contribuição está publicada. Há também o nosso
projeto, cuja cópia entreguei a V. Exa.

V. Exa. disse que procurou argumentos consistentes do setor
produtivo para o projeto. Na Inglaterra, ao lado do Primeiro-Ministro
Tony Blair, o Presidente Lula falou à respeito da política do álcool.
Para se produzir etanol, temos de devastar milhões e milhões de
hectares de floresta. E os resíduos são os piores, os da cana. Está
provado, em estudo de química da Universidade Federal de São
Carlos, que esses resíduos são um dos maiores geradores de
benzopireno, cancerígeno terrível.

Realmente não entendemos a argumentação, logo num País onde
apenas uma jazida de gás natural possui bilhões de metros cúbicos de
gás. Que argumento consistente pode ser considerado de um governo
que pretende transformar o País numa devastação ambiental, para
plantar monocultura de cana?

V. Exa. foi um pouco reticente quando se referiu às cidades pobres e
à implantação de aterros. Gostaria de saber se essa reticência queira
dizer que o governo federal não terá papel ativo nisso. Realmente, se
estão nessa passividade, acredito que, se o governo federal é o
elemento ativo, deva fomentar diretamente isso.

Essas são as perguntas. Agradeço a oportunidade de participar
deste evento. Cumprimento V. Exa. pela iniciativa da Comissão de
reabrir e tocar em frente esse projeto. Cumprimento a Deputada Elisa
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Costa e o Deputado Laudelino Augusto pela realização deste ciclo.
Parabéns! Obrigado.

O Sr. Coordenador - Somos nós quem agradecemos, Evandro.
ci Deputado Federal Ivo José - Recebemos o projeto do Sr.

Evàndro, que propõe a criação da Universidade Federal do Oeste de
Minas. Imagino que, nesse projeto, haja o conteúdo, a que se referiu,
da tecnologia.

2 Sr. Evandro Arantes Soares - Deputado, o projeto não diz respeito
simplesmente a essa universidade citada por V. Exa. Trata-se de um
projeto de referência latino-americana de pesquisa tecnológica na
área ambiental. Minas Gerais passará a ser referência na área, caso
ele : seja implantado aqui, poiso governo federal pode deliberar que se
implante em outro local. Propomo-lo como prata da casa, mas a
universidade será de referência latino-americana.

9 Deputado Federal Ivo José - O senhor fez referência ao projeto,
mas não citou do que se tratava. Estou apenas dando publicidade ao
título, o que o senhor já esclareceu.

Quero dizer que, no âmbito da nossa Comissão Especial de
Resíduos, não discutimos a produção de álcool. O assunto não
passou por lá. Temos também um conjunto de outros projetos que
tramitam na Comissão de Meio Ambiente. Alguns temas ligados ao
meio ambiente fogem à competência da nossa Comissão.

Esse assunto, citado pelo senhor, com referência ao que disse o
Presidente Lula na Inglaterra, não foi objeto de discussão na nossa
Comissão. Portanto, em nome da Comissão, não posso emitir opinião
sobre o assunto.

Quanto ao que o senhor disse por último, só para eu relembrar... (- E
interrompido.)

o Sr. Evandro Arantes Soares - Falei sobre o aterro em cidades
pobres e me parece que V. Exa. ficou um pouco reticente.

O Deputado Federal Ivo José - Já entendi. Não estou tão reticente
assim, e uma das comprovações de nossa preocupação com os
Municípios menores foi um caderno que veiculamos hoje, da Funasa,
com! cujo Presidente, Paulo Lustosa, estivemos ontem à tarde. Aliás,
ele se disponibilizou para o debate na comissão, estimulando os
consórcios e a união de Municípios na busca de ação compartilhada,
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como também fontes de recursos. Um dos poucos materiais que
trouxemos para veicular aos presentes foi esse, demonstração
objetiva do nosso compromisso com os Municípios menores, com os
quais nos preocupamos muito.

Em relação à elaboração de projetos, recebemos muitas
reclamações de Municípios pequenos referentes ao relacionamento
com o Ministério Público. Coloco à disposição não só a Comissão,
mas também a nossa assessoria, que tem recebido muitas queixas de
Municípios pequenos quanto à dificuldade nesse trato, inclusive para
orientação dos Municípios no relacionamento com o Ministério
Público, quanto à elaboração de projetos e implementação de aterros
controlados e sanitários. Então sabemos que os Municípios têm
dificuldades e queremos ser solidários com todos eles para que
encontrem o caminho para a superação dessas dificuldades.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Gostaria de pedir ao Evandro
que formalize a sua preocupação com Formiga.

O Sr. Evandro Arantes Soares - A cópia do relatório está comigo e
eu posso deixá-la no gabinete.

O Sr. Coordenador - Por favor. Queremos acreditar que o Copam
não dará licenciamento para um local importante de preservação,
como você disse. Mas acompanharemos, que é nossa obrigação.

Passamos à pergunta do Paulo Laporte, do Movimento Muda Aterro,
dirigida à Sônia Dias. Parece-me ser mais uma proposta: "Gostaria de
ver a possibilidade de mudança no seguinte parágrafo, no art. 92, item
Vil, por meio de instâncias deliberativas como o fórum "Lixo e
Cidadania" ou Codemas, haja vista que quem só participa não define,
mas somente referenda o que vem formatado de cima para baixo".
Paulo Laporte, se quiser explicar melhor, fique à vontade. Entendi que
se trata de uma proposta, que será considerada.

Passamos à pergunta da Sra. lima Arruda de Araújo Abreu, da
Associação de Defesa dos Usuários Consumidores e Contribuintes
em Minas Gerais - Aduccon.

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Boa-noite a todos. Peço
permissão à Deputada Elisa Costa, Presidente da Mesa, para
expressar a nossa alegria em matar as saudades do Deputado
Federal ivo José, que faz muita falta nesta Casa. Sabemos da
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importância do seu trabalho na Câmara Federal. Fomos presenteados
com os mandatos do Deputado Laudelino Augusto e da Deputada
Elisa Costa, que têm primado pelo trabalho na defesa do meio
ambiente.

Todos estão de parabéns. Parabenizo a Deputada Elisa Costa e o
Deputado Laudelino Augusto pelo agendamento do seminário sobre
educação ambiental, e o Frederico porque, sem educação, não há
preservação ambiental. A educação é uma questão básica para tudo.
Queria que, nos próximos seminários, essas questões fossem
deStacadas. Muitas vezes, esquecemo-nos de que os nossos hábitos
podem provocar a destruição do meio ambiente, inflação, violência,
enfim, graves problemas. Isso significa que a educação é muito
importante. A questão ambiental deve permear todas as escolas,
todas as matérias. As escolas devem refletir sobre a natureza. A
educação ambiental é muito importante. Tenho a certeza de que o
Deputado Laudelino Augusto refletirá, como já foi discutido, a questão
da educação ambiental.

Deputado Ivo José, fiquei muito preocupada porque, em novembro,
esta Assembléia e o Crea realizaram, ao mesmo tempo, um
seminário. Percebi o perfil das pessoas que participavam das
discussões lá: empresários e consultores. As preocupações eram
completamente diferentes das apresentadas aqui. Se fosse levado em
consideração o que disseram lá, seria destruído tudo o que foi feito
aqüi. De fato, fiquei muito preocupada com o trabalhador, com o
pessoal do lixo, pioneiro nessa questão. A D. Geralda, aqui presente,
é pioneira desse trabalho na Asmare.

Espero que, no projeto do senhor, sejam considerados os critérios
de justiça para essas pessoas. Esses trabalhadores precisam de
subsídios. As suas entidades precisam ser subsidiadas. A sociedade
vem subsidiando os empresários ao longo da história deste pais. Cito,
como exemplo, a Federação das Indústrias, que recebeu bilhões de
reais de financiamento do Sistema 55. São tantos os projetos que
concedem anistia a essas empresas! Em todos os projetos de lei, tem
de haver o critério de atender às entidades que trabalham a custo zero
para o governo, que fazem uma atividade suplementar, não realizada
pelo Estado. A sociedade, portanto, faz um trabalho, ajuda o governo
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no trabalho em que está ausente. Quando o senhor elaborar o projeto,
pense nessas pessoas. Hoje o Deputado Benjamin disse que os
resíduos sólidos se tornaram uma questão econômica. Que o senhor
pense nisso, na apresentação da Maria do Carmo em defesa dos
catadores, no sentido humano desse trabalho. As empresas não
podem tomar conta desse mercado e não deixar espaço para os
catadores, as cooperativas, as entidades que desenvolvem esse
projeto, têm um ideal e não visam ao lucro. Nos projetos, precisa
haver preocupação com essas pessoas que querem dar a sua
contribuição. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Somos nós quem lhe agradecemos. O
Deputado Ivo José gostaria de fazer algum comentário?

O Deputado Federal Ivo José - Gostaria de cumprimentar a lima. As
suas palavras são realmente fortes e nos estimulam, nesta Casa,
neste cenário, em que tivemos uma grande escola. O Legislativo
mineiro é uma Casa democrática, que apóia o debate de temas, com
inserção efetiva da sociedade.

E preciso dar desdobramento a esse acontecimento. Foi muito
oportuno, para a Comissão Especial da Câmara, ver o que a comissão
de sistematização, a Assembléia de Minas Gerais e a sociedade civil
acumularam aqui.

Você abordou a educação ambiental e finalizou expondo a
preocupação com os conflitos que estão acontecendo. Todavia afirmo
que não queremos eliminá-los, mas discuti-los, a fim de encontrarmos
um equilíbrio. E preciso valorizar os catadores, enfim, todos, desde a
ponta.

Quanto ao nosso parecer, material a que você se referiu,, esclareço
que, no momento, fizemos um parecer intermediário. Hoje ele não
representa nossa posição oficial porque foi fruto de uma circunstância.
Em dezembro, na retomada da comissão, quando não completara
sequer dois meses de debate, sentimo-nos obrigados a. fazer um
relatório emergencial. Então, desse mês para cá, já realizamos muitos
debates, nos quais contamos com a participação do movimento de
catadores, que constava no cronograma inicial. Em virtude de um
projeto do governo que estava em regime de urgência, obrigamo-nos
a fazer o referido relatório, que não traduzia as necessidades nem a
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nossa vontade. Portantc esse projeto chegou à Comissão e obrigou-
nos a adotar tal posição.

A preocupação com a educação ambiental, com a inclusão dos
catadores, enfim, com o aspecto social, é muito louvável, pois faz
parte dos nossos princípios. Suas palavras reforçam o nosso ponto de
vista.

Sr. Presidente, apesar de dispormos de pouco tempo, indago a V.
Exa. se seria possível ouvir o André, que é representante do
Compromisso Empresarial para Reciclagem - Cempre. Logo, ele
poderá nos falar como o setor empresarial tem-se relacionado com os
catadores. André, gostaria de saber se você poderia falar sobre o
assunto.

O Sr. Coordenador - Já havíamos encerrado as inscrições, mas
ainda há um escrito. Por favor, André.

O Sr. André Vilhena - Agradecemos as palavras elogiosas do
Deputado Ivo José. Nos últimos 14 anos, o Cempre compreendeu o
empirismo dessa atividade e aprendeu muito com os catadores. A
partir daí, desenvolvemos uma teoria, esforçamo-nos para fazer com
que o setor empresarial exerça sua responsabilidade pós-consumo,
apoiando as cooperativas de catadores. Desse modo, evitamos que o
Brasil deixe de copiar, por exemplo, um modelo alemão, que funciona
bem na Dinamarca e na Alemanha, para desenvolver um sistema
ajustado às suas peculiaridades.

Em 1994, o Cempre, a partir dessa experiência empírica - inclusive
da Asmare, que, em um trabalho que realizamos, foi uma das nossas
referências -, criou um material com o objetivo de trabalhar a
capacitação de outras cooperativas que se espelhassem no trabalho
Asmare. Depois começamos a difundir a atividade dos catadores e a
desenvolver um trabalho de catequese com o setor empresarial, a fim
de, cada vez mais, apoiar e incentivar o trabalho das cooperativas.

Sabemos que os desafios são enormes. Todavia, há 10 anos, as
condições eram muito mais precárias. O número de cooperativas era
muito menor. De acordo com o cadastro do Cempre, em nível nacional
há 400 cooperativas. Há 10 anos, poderíamos contar esse número
nos dedos, pois havia apenas 15 ou 20 cooperativas. Portanto o
número aumentou muito, bem como a qualidade do trabalho.
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Entretanto ainda é preciso avançar não só na parte de gestão, mas
também no que diz respeito à segurança e à higiene do trabalho.

Hoje podemos afirmar que as cooperativas de catadores são a base
da coleta seletiva. No Brasil, muitas Prefeituras, visando desenvolver
a coleta seletiva, fazem parcerias com elas. Não sei se respondi à
pergunta da colega.

O que temos feito, como associação do setor empresarial, é
procurar fazer com que o apoio à cooperativa seja a maneira mais
adequada de exercer a cidadania empresarial, corporativa, aliando a
questão ambiental com a social.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Evaldo Gason, ex-
Presidente da Federação das Associações de Engenheiros de Minas
do Brasil - FAIEM.

O Sr. Evaldo Gason - Conhecemos o preclaro Deputado pelas
reuniões na associação dos engenheiros de Minas e na federação, em
que discutíamos sempre o assunto mineração e meio ambiente. Ele
sempre foi uma figura de grande dinamismo nesse setor.

Gostaria que a nossa entidade contribuísse com um adendo, um
aditivo para os rejeitos na mineração. Isso é de importância
sesquipedal em relação ao que tem acontecido nas barragens. Há 10
anos, tivemos a ruptura de uma barragem ocasionando a morte de
sete pessoas e, recentemente, houve outro acidente em Macacos.

E necessário um estudo, especialmente da deliberação normativa
sobre barragens do Copam. E preciso uma ação mais efetiva frente ao
problema das barragens na mineração.

Toda essa política e esses projetos provavelmente se concentrarão
no trinômio-chave: recursos financeiros, recursos tecnológicos e
vontade política.

O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Sr. Evaldo Garzon. Acho que
atingimos o nosso objetivo, embora sempre haja alguma coisa a mais
para aprofundar. Estamos caminhando, O seminário "Lixo e
Cidadania" está tendo encaminhamentos. Houve 409 propostas e já
pedimos à Consultoria que separe as que dependerão de leis federais,
estaduais ou municipais. Analisaremos as que precisarão da
organização da própria sociedade ou das ONGs para darmos o devido
encaminhamento.
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Tenho a alegria de dizer que o primeiro requerimento que
apresentei, como Deputado, ou melhor, o segundo, já que o primeiro
foi no dia 1 1 de fevereiro, ao abrir mão de verbas-paletó, foi para a
realização do seminário técnico sobre educação ambiental, baseado
no iseminário "Aguas de Minas", de que participei como Vereador, o
qual, aliás, falava dessa importante necessidade.

Convido todos a acompanhar a Comissão Especial sobre o MDL,
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que terá início a partir de
maio. Serão discutidos temas como o Protocolo de Kyoto e o potencial
de Minas Gerais para essa questão.

Há um projeto de lei tramitando nesta Casa acerca da Agenda 21
emi Minas Gerais, resultado dos seminários que temos realizado. Não
conseguimos medir a maior parte dos resultados porque estão
acontecendo em cada canto de Minas Gerais. Temos noticias por
meio das visitas que temos feito. A socialização ocorrida nos 11
seminários regionais e no estadual está gerando consórcios entre
Municípios, cooperativas de catadores e catadoras e Prefeituras, que
estão criando incubadoras e cooperativas para auxiliar catadores e
Agendas 21 locais. Educação ambiental está ocorrendo em vários
lugares.

Deus criou a beleza, como o homem e a mulher, dotados de
inteligência, vontade e liberdade. Entretanto, usam equivocadamente
• inteligência, a vontade e a liberdade, inventando a feiúra. Deus criou
• beleza, e alguns homens inventaram a feiúra, como a mineração
sem sustentabilidade, o corte de árvores, o desmatamento, a
destruição de nascentes, a produção excessiva de lixo e sua
inadequada destinação.

Queremos trabalhar para o resgate da beleza, e isso é possível. Há
várias experiências maravilhosas. O Cacique Seattle, dos Estados
Unidos, no início da colonização inglesa, vendo a destruição, alertou:
"Túdo o que estão fazendo é para os filhos da terra, as gerações
atuais e as vindouras". Usando seu raciocínio, proativamente,
concluímos que tudo o que estamos fazendo de bom é para o resgate
da beleza, da preservação de nascentes, da destinação adequada de
resíduos. Este evento é para o resgate da beleza, para o bem do
presente e do futuro da humanidade. Obrigado.
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A Sra. Presidente - Agradecemos ao Deputado Laudelino Augusto e
passamos a palavra ao Deputado Federal Ivo José, para suas
considerações finais.

O Deputado Federal lvo José - Deputada Elisa Costa, Deputado
Laudelino Augusto, ilustres companheiros, registro nossa alegria em
ouvir tantas contribuições não só de conteúdos técnicos, mas
assertivos, com comprometimento. O Sr. Evaldo Garzon sintetiza o
compromisso político que vem com os recursos financeiros e com o
aspecto ambiental. Sem dúvida, há um comprometimento visível na
discussão deste ciclo de debates.

Registro a contribuição de todos que se pronunciaram e trouxeram
valores que serão analisados e submetidos à comissão
suprapartidária e à Consultaria da Câmara para analisar a
competência. Podemos esbarrar em limites, mas temos de ressaltar a
riqueza deste seminário legislativo e das exposições, dignas de
reconhecimento. Viajamos por vários Estados, em busca de subsídios
para a formulação, e podemos constatar que esta foi uma das
melhores contribuições. Espero contar com a continuação dessa
contribuição por parte de todos os presentes, pois há a conclusão
dessa proposição. Esperamos aprovar, neste ano, a regulamentação,
e posteriormente haverá desdobramentos. Agradeço a todos que
estão conosco construindo.

Somos instrumentos de uma construção coletiva e esperamos que
esse sistema atue para o bem do nosso país, do ponto de vista
ambiental, social e tecnológico, principalmente para tornar o Brasil
cada vez mais justo, e o povo realmente encontrar a felicidade. A lei
tem de ser esse instrumento de felicidade. Agradecemos a todos por
tudo o que pudemos colher de frutos técnicos e de sugestões para a
formulação da Política Nacional de Resíduos.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Deputado Ivo José. , Em nome da
Assembléia, gostaria de fazer uma solicitação. E importante
recebermos informações permanentes da Câmara dos Deputados
sobre a tramitação desse projeto, as propostas e o texto definitivo do
substitutivo. Posteriormente, promoveremos a participação de
entidades na articulação política para aprovação da lei dos resíduos
tóxicos.



309

A vinculação do seminário com este ciclo de debate sobre , a lei
federal é uma contribuição efetiva do Estado de Minas Gerais. E esta
Casa Legislativa, com a sociedade civil, cumprindo o seu papel.

Agradecemos a participação da Júnia; do Santelmo; da Maeli; dos
Deputados Ivo José e Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente desta Casa; do Flávio, representante da Feam; do
Nelson; do Antônio Prata; do Frederico; da Sônia; da Profa. Maria do
Carmo, a Cacau, de Timóteo, pela luz e pela apresentação; da
Comissão de Representação; dos representantes das entidades; e
dos demais participantes. Agradecemos ainda ao Juscelino, da GPI,
por sua brilhante contribuição.

ATA DA 9 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 4/5/2006

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da

Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Renato Rossi - Entrega do
título - Homenagem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- !Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite -

Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
-iO Deputado Antônio Júlio, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
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Persival Ferreira da Costa, Vice-Presidente da Federação das
Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do
Estado de Minas Gerais - Federaminas -, representando o Presidente,
Arthur Lopes Filho; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Vereador Silvinho
Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho
de Minas Gerais; e Renato Rossi, Presidente da Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio-MG.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Darei Piana, Presidente

da Federação do Comércio do Estado do Paraná; Sebastião Antônio
dos Reis e Silva, Diretor Regional do Senac de Minas Gerais;
Robínson Correia Gontijo, Diretor Regional do Sesc de Minas Gerais;
e de Diretores da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Renato Rossi,

Presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, do
Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido
pelo Governador do Estado, por meio do decreto publicado no dia
8/4/2006, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo coral do Fórum Lafayette, sob a regência do
maestro Alvaro Antônio Rodrigues, e acompanhado pela pianista
Cláudia Mansa Carvalho Salgado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exmo. Sr. Deputado João Leite, que, nesta reunião solene,
representa o Deputado Mauri Torres, oportunidade em que lhe rendo
minhas homenagens, caríssimo amigo e homenageado, o mais novo
cidadão mineiro, Dr. Renato Rossi, Presidente da Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Vereador Silvinho
Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo.
Sr. Persival Ferreira da Costa, Vice-Presidente da Federaminas,
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representando, neste ato, o Presidente Artur Lopes; músicos do nosso
Coral do Fórum Lafayette, a quem agradecemos pela honrosa
presença; caríssimos empresários e empresárias, familiares e amigos
do nosso homenageado; nesta noite festiva, antes de tudo, quero
deixar consignado, nos anais desta Casa mineira, os nossos
cumprimentos ao nosso homenageado pelo transcurso de seu
aniversário natalício, nesta data; por isso, peço a todos uma salva de
palmas ao nosso mais novo cidadão mineiro, Dr. Renato Rossi.

Sr. Presidente, o conceito de nacionalidade, quando submetido a
uma análise essencialmente realista, fala mais de perto à identificação
afetiva que à simples origem geográfica. Transferindo esse conceito
para o que nos interessa nesta noite, é exercer a cidadania através do
trabalho e do afeto direcionados ao rincão onde se vive e onde se
mora, seja ele de nascença, seja de adoção.

Faço tais considerações porque, nesta noite solene, estamos aqui, o
que muito nos gratifica, concedendo ao Dr. Renato Rossi o Título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais. Nascido em Ribeirão Preto, no
Estado de São Paulo, em 4/5/1924, nosso homenageado encontra-se,
em Minas Gerais, há mais de seis décadas, durante as quais tem
exercido a cidadania de Minas Gerais como o mais autêntico e o mais
devotado dos mineiros.

Assim, a nosso requerimento, o título que ora lhe é concedido por
esta Casa mineira, em nome de todos, vem ratificar como de direito
uma situação que, há muito, era de tato. Terminados os estudos
realizados em Escola Técnica Secundária, o nosso homenageado
Renato Rossi logo encontrou, em Belo Horizonte, o campo fértil para o
iníàio de sua atividade profissional, voltado para a montagem de
equipamentos e de máquinas. Sua vinda para Minas Gerais se deu no
ano de 1944, e, como ele mesmo diz, aqui foi ficando, vindo a casar-
se e constituir família.

A carreira vitoriosa foi-se, aos tempos e aos poucos, consolidando
com passagem pela Casa Arthur Haas, na qual foi designado para
presidir a subsidiária Auto Sport. Depois de 35 anos nessa função,
aposentou-se e fundou a Haro, empresa que trabalha com
maquinismos, cuja direção divide com os filhos.

Hoje, às suas funções, juntam-se aquelas de Presidente do Sistema
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Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, Presidente dos
Conselhos Regionais do Sesc e do Senac, Vice-Presidente da
Confederação Nacional do Comércio, além de ter atuado na chefia de
delegações empresariais em numerosos eventos internacionais.

Merece registro ainda o seu devotado empenho em favor da
implantação do pólo automobilístico no Estado, segmento em que
atuou com grande dedicação e pioneirismo, além da atuação
marcante em favor da expansão da atividade siderúrgica no território
mineiro.

Tão brilhante currículo evidencia o esforço tenaz de nosso
homenageado em prol do desenvolvimento de Minas e do Brasil, o
que lhe tem valido, sem dúvida, reconhecimento dentro e fora de
nossas fronteiras.

Prova disso, meus senhores e minhas senhoras, são as inúmeras
comendas e condecorações que precedem esta que hoje lhe estamos
outorgando: foi agraciado com a Grande Medalha da Inconfidência e a
Medalha de Santos Dumont; anteriormente, esta Casa já o havia
distinguido com a Medalha do Mérito Legislativo; e, a cada ano,
repetem-se as manifestações de apreço das comunidades e dos
setores para os quais contribuiu e contribui com dinamismo
empresarial e com o exemplo de cidadão honrado e dinâmico.

Assim, tais expressões se materializam em homenagens como a do
Mérito Comercial da CDL; Construtor do Progresso, conferido pela
Fiemg; e as cidadanias honorárias de Montes Claros e ltuiutaba, entre
outras dezenas de cidades mineiras; agora, a de cidadão de Minas
Gerais.

Essa é uma síntese do perfil de Renato Rossi: verdadeiramente uma
vida dedicada ao comércio. Uma vida que, desde os anos 40 do
século passado, conhece como ninguém os desafios do comerciante,
que se coloca atrás do balcão e se vê diante de uma infinidade de
atribuições, tarefas e dificuldades.

Foi por conta dessa experiência, obtida no enfrentamento do dia-a-
dia, que nosso homenageado Renato Rossi imprimiu nova dimensão
às ações da Federação do Comércio, propiciando apoio eficiente e a
prestação de relevantes serviços aos seus associados, na firme
representação dos legítimos interesses dessa classe laboriosa.
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Dessa forma, o nosso homenageado Renato Rossi tem emprestado
o prestígio de sua liderança para reclamar a urgente realização de
uma reforma tributária efetiva, capaz de retirar o País do círculo
vicioso de elevação da carga tributária e de promover a racionalização
das despesas e a melhor aplicação dos recursos nas atividades-fim do
Estado e de todas as comunidades.

Tal disposição nasce da constatação de que o excessivo peso da
tributação no Brasil, fortemente calcada na produção, é um dos
maiores entraves à competitividade das empresas e à proliferação de
investimentos, restando-nos reunir a coragem necessária para superar
o desafio de implantar, na burocracia federal, métodos de gestão
modernos e eficazes, capazes de devolver a carga tributária a níveis
civilizados.

Não podemos olvidar, por outro lado, o meritório trabalho social que
o nosso homenageado desenvolve, na condição de Presidente dos
Conselhos Regionais do Sesc e do Senac.

Nessa sua ação, jamais se ausentou à preocupação com a
formação integral do ser humano, pois é fundamental que haja
trabalho decente para todos, como condição básica e essencial para a
dignidade humana; que haja estudo para todos, como condição
fundamental para o desenvolvimento, garantindo, assim, a "cellula
màter" da sociedade, que é a nossa família.

A vida de Renato Rossi fala-nos daqueles que trazem nas veias a
vocação do pioneirismo e a coragem de inventar os territórios do
futüro. Mas não é apenas isso, pois, ao longo de sua jornada, nosso
homenageado revelou possuir um valor que é o traço mais marcante
de sua personalidade: a paixão por tudo o que faz, e faz bem feito.

Na verdade, o exemplo de vida profícua e honrada de Renato Rossi
é õ maior testemunho de que seus queridos progenitores, Sr. Luiz
Roèsi e D. Amélia Bonis Rossi, conferiram-lhe a formação que fez
dele o humanista que tanto admiramos.

A par disso, Renato Rossi teve a fortuna de encontrar a
companheira ideal, na pessoa da saudosa D. Ivone Velloso, que foi
aquela companheira e incentivadora. Quis o destino privar-lhe dessa
salutar convivência, que foi recomposta com o feliz encontro de D.
Gilda Vaz da Costa, a quem saudamos e cumprimentamos.
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Nessa caminhada, Renato Rossi soube transmitir aquela sábia e
indispensável orientação para fazer dos filhos, igualmente, mineiros e
brasileiros da melhor cepa, do melhor civismo e do melhor caráter.
São eles Veralice, Renato, Luís Sérgio, Roberto, Alexandre e o
saudoso Frederico.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras e senhores,
caros convidados. Por si só, essa é a trajetória vitoriosa de Renato
Rossi, que lhe poderia valer, por admiração e respeito, o título maior
de cidadão mineiro de nosso Estado, como reconhecimento a um
brasileiro notável.

Na verdade, as razões que fundamentaram a concessão dessa
honraria, outorgada pelo Sr. Governador Aécio Neves, a qual tive a
honra e a iniciativa de propor, com apoio unânime desta Casa
parlamentar, são concretas e fundadas as relevantes homenagens
pelos serviços prestados a Minas Gerais e ao Brasil.

Assim, só me resta, neste momento em que se oficializa a
mineiridade de um de seus mais ilustres filhos, que receba esta
homenagem sincera e calorosa da Assembléia Legislativa, de seus
conterrâneos, familiares, amigos e empresários, como forma maior do
nosso reconhecimento, daquele que muito tem feito, com dignidade,
com amor e com muito interesse aos interesses de Minas e do Brasil.

São essas as nossas palavras de homenagem. Sabemos, nós, da
importância maior da concessão de um Título de Cidadão Honorário
deste Estado - 853 Municípios lhe prestam, caríssimo Presidente,
essa homenagem, galgada e fincada em um gesto de admiração,
respeito e gratidão, por tudo que V. Exa. construiu no nosso Estado.
Parabéns ao nosso mais querido filho de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à apresentação

do Coral do Fórum Lafayette, que interpretará a canção "Pastorinhas",
de Noel Rosa e João de Barro, com arranjo de Aricó Júnior.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Renato Rossi

Exmos. Srs. Deputado João Leite, representando o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

L1
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Deputado Mauri Torres; Vereador Silvinhõ Rezende, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Eduardo Prates Octaviani
Bernis, Presidente da Associação Comercial do Estado de Minas
Gerais; Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho
de Minas Gerais; Persival Ferreira da Costa, Vice-Presidente da
Federaminas, representando o Presidente, Artur Lopes; Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Robínson Gontijo, Diretor do Sesc, meu prezado amigo
e companheiro; Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor do Senac;
Darci Piana, Presidente da Federação do Comércio do Paraná;
Diretores;

Funcionários; Diretoria da Federação do Comércio de Minas Gerais;
Conselheiros; Diretores do Sesc; Diretores do Senac; amigos;
parentes; Gilda, minha esposa; Veralice, minha filha; Mário Rossi,
meu irmão; demais autoridades; todos os presentes. Meu boa-noite e
meus agradecimentos.

Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial para mim, como
cidadão, pai de família, empresário e, por que não, como mineiro.

Hoje, oficialmente, tenho o reconhecimento de que sou um mineiro,
ao receber o Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.
Faço, neste momento, meu agradecimento pessoal ao amigo Dalmo
Ribeiro Silva por ter me honrado com esse título. Na verdade, com o
perdão dos mineiros, já me sinto um cidadão das Minas Gerais há
muito tempo.

Aqui cheguei para trabalhar em setembro de 1944, aos 20 anos de
idade, como representante de equipamentos industriais. Aqui
encontrei o lugar ideal para viver, formar a família e lutar por meus
ideais.

No trabalho, são vários anos dedicados ao setor de maquinismo.
Trabalhei na Casa Arthur Haas, de onde saí para presidir a Auto
Sport. Depois criei a Haro, uma empresa de maquinismo e
automatização de equipamentos, que divido com meus filhos.

Aqui, em Minas, formei a minha família. Casei-me com Ivone Veiloso
Rossi, que infelizmente não está mais aqui, mas me deixou seis filhos
maravilhosos, e, com eles, vieram os 12 netos e uma bisneta.

Hoje divido os momentos de alegria e dificuldades com a minha
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mulher, Gilda, companheira dedicada e fiel, sempre presente no meu
cotidiano.

Passo dizer, com toda a certeza, que sou um homem realizada e
feliz.

Representando a comércio mineiro, estou à frente do Sistema
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, Sesc e Senac,
onde desenvolvemos um trabalho em prol dos setores do comércio e
serviços, na defesa de seus interesses, em parceria com o poder
público e a iniciativa privada.

No Senac, atuamos no desenvolvimento da qualificação e
aperfeiçoamento da mão-de-obra.

No Sesc, desenvolvemos ações sociais em benefício dos
comerciários e da comunidade. Nossa luta é por um comércio forte,
participativo e que renda frutos para o nosso Estado e para o nosso
país, afinal, sou mineiro e, como bom mineiro, defendo os ideais de
liberdade e de uma vida simples - a simplicidade de contemplar a
natureza, as montanhas, as orquídeas e apreciar a comida são as
minhas paixões. Portanto, senhoras e senhores, como se vê, sou um
bom mineiro, pai de seis filhos mineiros, com uma mulher mineira, 12
netos mineiros e uma bisneta mineira. Muito obrigado a todos.

Entrega do Título
O locutor - Neste momento, o Deputado João Leite, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega do Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Sr.
Renato Rossi. Solicitamos a estes que se posicionem no local
indicado pela equipe do cerimonial. O diploma contém os seguintes
dizeres: "Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O
Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto
publicado no dia 8 de abril de 2006 e a requerimento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Renato Rossi
o Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua
relevante contribuição para o engrandecimento da terra mineira.".

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que suscitou esta homenagem ao Sr.
Renato Rossi, para se posicionar conosco no local designado.

- Procede-se à entrega do título.
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Homenagem
O locutor - Neste instante, será prestada uma homenagem especial

ao Sr. Renato Rossi, com a apresentação do maestro Alvaro Antônio
Rodrigues e da pianista Cláudia Mansa Carvalho Salgado, que
executarão "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso.

- Procede-se à realização de homenagem.
Palavras do Sr. Presidente

APresidência agradece, também, a presença do Coral do Fórum
Lafàyette, sob a regência do maestro Alvaro Antônio Rodrigues,
acompanhado pela pianista Cláudia Mansa Carvalho Salgado, que
brilhou nesta noite.

E*mos. Srs. Renato Rossi; Vereador Silvinho Rezende; Eduardo
Bernis; Antônio Roberto Lambertucci; Persival Ferreira da Costa;
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; D. Gilda Vaz da Costa, esposa do
homenageado; seus filhos Veralice Reis Rossi, Renato Reis Rossi e
Alexandre Reis Rossi; seu irmão Mário Rossi; e seus netos Alexandre
Nunes Rossi, Felipe Rossi, Eriko Rossi, Bruno Rossi, Rafael Rossi,
Fernanda Rossi, Daniela Rossi, Renata Rossi e o esposo Ricardo, e
Guilherme Rossi; gostaria de cumprimentar também a bisneta, mas
ela: tem apenas 8 meses e não pôde comparecer.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, gostaria de dar um testemunho
pessoal da presença vigorosa do Presidente Renato Rossi em Minas
Gerais.

Quando era Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes de
Minas Gerais e iniciamos o programa Campos de Luz, nosso
Presidente colocou a Federaminas a nossa disposição. O programa
Campos de Luz já iluminou, só na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mais de 150 campos de futebol amador, dando segurança
à população e diminuindo mais de 60% de ocorrências criminais
nesses locais. Contamos com o apoio do Presidente para esse
programa, ao final do qual teremos 450 campos iluminados em Minas
Gerais. O Presidente do BID também se interessou por esse
programa e deseja levá-lo para toda a América Latina, dado seu
alcance social nas localidades carentes de nossas cidades.

Como neto de ferroviário, não poderia esquecer-me do seu trabalho
com sua equipe no nosso Sesc mineiro de Grussaí. Viajei com meus
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familiares no trem mineiro, parando nas réplicas das estações
históricas de Minas Gerais - Estações Bom Despacho, Onça de
Pitangui, Velho da Taipa, e Ladainha, da Bahia-Minas. Nosso
Presidente e sua equipe, a quem parabenizo, deixou no nosso Sesc
mineiro uma lembrança tão cara para todos nós. Presidente Renato
Rossi, muito obrigado por sua obra em nosso Estado.

Ser mineiro é ter identidade com esta terra, que, embora
considerada plural - pois Minas seriam muitas -, repousa sobre uma
base histórica comum, um certo temperamento coletivo e hábitos no
trato com o outro, no modo de fazer suas coisas e de se alimentar.

Existiria, na relação entre o homem e a terra de Minas, uma certa
essência que um dia foi chamada de mineiridade. Mineiridade talvez
possa, mais que um atestado de origem ou de identidade, traduzir-se
como o sentimento de amor pelas Minas Gerais.

Natural de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, mas vivendo e
trabalhando em Belo Horizonte desde 1944, Renato Rossi vem agora
receber a cidadania estadual por suas atividades voltadas para o
progresso de nosso Estado.

Já no seu sexto mandato como Presidente da Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais, vem dedicando as duas últimas
décadas de sua existência a essa entidade sindical que tanto tem
fortalecido o segmento de comércio de bens, serviços e turismo no
Estado.

Sua voz tem-se mostrado firme na defesa dos desafios enfrentados
pelo comércio, que ainda sofre o impacto direto e intenso da política
monetária restritiva.

Tem também se colocado na linha de frente contra o excessivo peso
da tributação no Brasil, um dos maiores entraves à competitividade
das empresas e à proliferação de investimentos. Por trás dessa luta,
faz uma acalorada defesa da geração de emprego e de renda.

Mesmo assim, é contínuo o dinamismo dos setores de comércio e
serviços entre nós, fruto da relevante orientação da Federação dirigida
por Renato Rossi, tanto nos momentos favoráveis quanto nos
períodos de adversidade.

Além da assistência jurídica e da orientação econômica, inclusive na
área de comércio exterior, a Federação do Comércio de Minas Gerais
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proknove atividades educativas que contribuem para a atualização e
qualificação do empresariado mineiro.

Sua bandeira pelo trabalho e pela produção merece esta
homenagem. Mais postos de trabalho e menos informalidade
representam maior crescimento e, certamente, uma melhor
distribuição da renda e da riqueza, inibindo a marginalidade e a
pirataria.

Cumprimentamos, então, o novo cidadão mineiro, que se mostrou,
pelo exemplo de sua vida pessoal e profissional, digno de ostentar os
mais altos valores atribuídos à mineiridade.

Trata-se de um líder solidário, discreto e extremamente competente,
quenão se furta a enfrentar os grandes desafios de nossa época. Que
seu exemplo seja seguido. Minas Gerais e seu povo saberão
agradecer. Muito obrigado!

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

corvidados e autoridades, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia 8, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 LEGISLATURA, em 26/4/2006
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Tereza Lara e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado José
Milton, por indicação da Liderança do Bloco BPSP) e o Deputado
André Quintão, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
Odintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da •Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo", na data
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mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Teodoro Alves
Lamounier, Presidente da Cohab-MG (17/3/2006); Agostinho Patrús,
Secretário de Transportes ( 3 1/3/2006); Roberval Juarês de Andrade,
Diretor Técnico da Emater-MG (31/3/2006); Marcelo Arruda Nassif,
Diretor de Operações da Companhia de Desenvolvimento de Minas
Gerais - Codemig (7/4/2006); José Maria Borges, Subsecretário de
Políticas e Ações de Saúde (7/4/2006); da Sra. Eliana Benício
Siqueira, Superintendente da Criança e do Adolescente da
Subsecretaria de Direitos Humanos (13/4/2006); dos Srs. Márcio
Nunes, Diretor-Presidente da Copasa - MG (13/4/2006); Marcelo
Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde (18/4/2006); e José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MO (1814/2006). Passa-se à3
Fase da 22 Parte, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, Biel
Rocha, Doutor Ronaldo, Laudelino Augusto e Padre João (3), em que
solicitam sejam encaminhados ao Presidente da Fundação Estadual
de Meio Ambiente - Feam - pedidos de realização, por esse órgão, de
vistoria técnica na barragem de contenção de rejeitos de mineração
de bauxita, situada no Município de Miraí, de propriedade da
Companhia Brasileira de Alumínio; e de realização urgente de
inspeções preventivas em todas as barragens de deposição de
rejeitos de mineração e de indústrias situadas no Estado de Minas
Gerais; em que solicitam seja enviado ao Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido para que crie e
coordene uma comissão interinstitucional, com a participação de
entidades não-governamentais da Região da Zona da Mata Mineira,
para efetuar o levantamento dos impactos e prejuízos econômicos,
sociais e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de
rejeitos de lavra de bauxita, situada no Município de Miraí, pertencente
à Mineração Rio Pomba, ocorrido em 1 9 de março de 2006, com vistas
ao reparo e ao ressarcimento dos danos identificados; da Deputada
Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão e Marlos
Fernandes (10) em que solicitam seja dirigido apelo à Fundação
Nacional de Saúde - Funasa -, com vistas a desenvolver e implantar
efetivos programas de capacitação de Agentes de Saúde Indígena

L4



321

que integram os Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI -, para
que possam colaborar efetivamente na atenção à saúde indígena e na
redução dos alarmantes índices de mortalidade infantil hoje
observados nos povos indígenas; sejam enviados ao Presidente da
Fundação Nacional do Indio - Funai - e ao Ministro da Justiça, pedidos
de informações acerca da situação em que se encontra o
levantamento das terras indígenas em Minas Gerais, atualmente em
curo na Funai, com vistas à futura demarcação e homologação; seja
agendada reunião desta Comissão e da Frente Parlamentar de Apoio
aos Povos Indígenas com a Coordenadoria Regional da Funasa em
Minas Gerais, para debater a situação da saúde dos povos indígenas
e do saneamento básico em seus territórios, buscando soluções que
possam minorar os elevadíssimos índices de mortalidade nas
populações indígenas; seja dirigido apelo ao Presidente da República,
para que seja revista a determinação de construir empreendimentos
hidrelétricos que afetam Terras Indígenas, como Belo Monte, Estreito
e Rio Madeira; seja dirigido apelo ao Presidente da República, para
quê se agilize a implantação da Comissão de Políticas Indígenas, bem
como a implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e
Proteção da Biodiversidade em Terras Indígenas; seja dirigido apelo à
Funai para que publique o Relatório Antropológico da Terra Caxixó, no
Município de Pompéu, em Minas Gerias, e que efetive, com urgência,
os iestudos referentes às terras dos Aranã, nos Municípios de Araçuaí
e de Coronel Murta, em Minas Gerais; sejam dirigidos à Funai e à
Fuhasa apelos para que dediquem especial atendimento ao Grupo
Maxacali, que foi expulso de área retomada em agosto de 2005, no
Município de Santa Helena de Minas, em Minas Gerais. Solicitam
ainda, que se informe aos destinatários, que esse grupo indígena se
encontra atualmente em uma gleba de terra no Município de Frei
Gaspar, apresentando reclamações referentes à assistência precária
por parte da Funai e da Funasa, como fome, abandono, isolamento e
ocorrência recorrente de doenças; seja enviado à Funai pedido para
que haja agilidade nos procedimentos em curso para o
reconhecimento da etnia Mucurih, atualmente com 180 integrantes,
que se encontram no Vale do Mucuri, em Minas Gerais; seja enviado
ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito
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Santo, da Fundação Nacional de Saúde - Funasa - DSEI-MG/ES -
pedido de assistência ao Povo Indígena Mucuriíí, morador do
Município de Campanário, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais; seja
enviado à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, do Ministério da Educação - MEC-Secad - pedido para a
inclusão do Povo Indígena Mucurih, no programa de formação de
Professor Indígena das Deputadas Elisa Costa, Jô Moraes e dos
Deputados Laudelino Augusto, Padre João, Ricardo Duarte e Rogério
Correia, em que solicitam a realização de reunião conjunta desta
Comissão com a de Direitos Humanos para debater e dar
encaminhamentos às ocorrências de violência, tortura e violação dos
direitos constitucionais, ocorridos durante realização do 1 Encontro dos
Movimentos Sociais Mineiros nos dias l Q a 4 de abril nesta Casa; da
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado André Quintão, em que
solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão para
discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ser enviada a esta Casa;
da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão e
Laudelino Augusto, em que solicitam seja realizada audiência pública
desta Comissão para discutir o monitoramento e avaliação do Plano
Estadual de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes; e da Deputada Maria Tereza [ara,
em que requer seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão Especial da PEC n 2 97/2006, com a finalidade de debater a
referida PEC. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2006

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

3.175/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n 9 3.175/2006 visa

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

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
Iegàl, vindo agora a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
conforme prevê o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Apac de Frutal, imbuída do espírito que caracteriza a missão das

demais entidades com essa denominação, educa e reeduca os
detentos daquele Município, profissionaliza-os, oferece-lhes
assistência médico-odontológica e psicológica, protege seus direitos
para que não sofram abusos dentro das prisões e para que tenham
acesso aos benefícios penitenciários. Tais atividades têm por meta
assegurar-lhes dignidade durante o período, breve ou longo, em que
cumprem pena.

Esse esboço das suas tarefas, realizadas desde 2005, é suficiente
pata que se vislumbre a magnitude do conjunto de seu trabalho.

A meta das Apacs é, em médio e longo prazo, pacificar os
segmentos mais violentos e menos adaptados socialmente; essa a
razão de ser da entidade em questão, razão por que é merecedora do
t ítu lo declaratório de utilidade pública.

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

3.175/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.176/2006
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Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -, com sede no Município
de Santa Vitória.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, a matéria vem a esta Comissão para deliberação
conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Quando o Estado pune infratores com a pena de reclusão, incumbe-

se de dois papéis essenciais: livrar a sociedade de indivíduos
comprovadamente perigosos e reeducá-los para que, futuramente, ao
se verem livres, sejam pacíficos e obedientes às normas de
convivência.

Essa é a importante missão a que se propõem as Apacs,
significativo instrumento de harmonização social que se vem
disseminando por todos os recantos de Minas Gerais.

Para levar avante o seu importante trabalho, a Apac de Santa Vitória
busca educar e reeducar os detentos, profissionalizá-los, oferecer-lhes
assistência psicológica, médica e odontológica, proteger os seus
direitos, de forma a assegurar-lhes dignidade durante o período em
que estiverem reclusos.

A opinião pública e, em particular, as autoridades, aprovam o
desempenho de tais entidades, sendo que a Apac em questão, cujas
atividades são destaque há mais de três anos, não foge à regra geral.
E merecedora, portanto, do título de utilidade pública.

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

3.176/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2006

ATAS

ATA DA 109 REUNIÃO ESPECIAL DA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/5/2006

Presidência do Deputado André Quintão
sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Carlos Gomes - Palavras do Sr.
Lydio Cadar - Palavras do Sr. Emir Cadar - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Apresentação musical - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
André Quintão -Carlos Comes - Doutor Viana - Sebastião Costa.

Abertura
2 Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- :0 Deputado Sebastião Costa, 2-Secretário "ad hoc", procede à

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

o locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Lyóio Cadar, Diretor da Cadar Engenharia Construções Ltda., Cônsul
Honorário da Síria e Diretor-Presidente do Corpo Consular no Estado
de Minas Gerais; Emir Cadar, Diretor da Cadar Engenharia
Construções Ltda.; Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos, Vice-
Prefeito de Belo Horizonte, representando o Prefeito, Fernando
Pirnentel; Vereador Silvinho Rezende, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Wilson de Sousa Souto, representando
osiuncionários da Cadar Engenharia Construções Ltda.; e Deputado
Carlos Comes, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
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O locutor - Registramos a presença dos Exmos Srs. Jerzy
Markiewicz, Cônsul Honorário da República da Polônia; Bons
Hendniksen, Cônsul da Dinamarca; Luciano Paiva, Secretário de
Gabinete da Prefeitura Municipal de Betim, representando o Prefeito,
Carlaile Pedrosa; José Alcino Bicalho, Cônsul do Reino do Marrocos e
assessor especial da Presidência da Usiminas, representando o
Cônsul-Geral do Japão, Rinaldo Campos Soares; Charles Lotfi, Vice-
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Paulo
Takahashi, Superintendente da Sudecap; Luiz Augusto de Barros,
Presidente do Sicepot-MG; Waldir Abbes, Coronel do Exército e
Presidente do Grupo Inconfidência; Jorge Curi, Presidente do Esporte
Clube Sírio; Jamil Habib Curi, Presidente da Câmara de Comércio
Líbano-Brasileira; Michel Alaby, Secretário-Geral e Diretor de
Comércio Exterior da Câmara de Comércio Árabe- Brasi lei rã; Werner
Hollfs, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de
Minas Gerais, Stetan Salej, ex-Presidente da Fiemg; Vereador
Tarcísio Caixeta, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; da Exma. Sra. Consulesa Efigênia Ribeiro Araia, do
Consulado da República da Costa Rica; e do Pe. George Rateb
Massis, pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus dos Siríacos
Católicos.

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

Engenharia Construções Ltda. por seus 40 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral Fran-Pax, sob a regência do maestro Ciro
Lopes da Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Carlos Gomes

Exmo. Sr. Deputado André Quintão, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres; Exmo. Sr. Diretor da Cadar Engenharia Construções Ltda.,
Consui Honorário da Síria e Presidente do Corpo Consular de Minas
Gerais, Dr. Lycio Cadar; Exmo. Sr. Diretor da Cadar Engenharia
Construções Ltda., Dr. Emir Cadar; Exmo. Sr. Vice-Prefeito Municipal
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de Belo Horizonte, Deputado Federal Ronaldo Vasconceilos,
representando o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Pimentel; Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Silvinho
Rezende; Srs. Deputados e Sras. Deputadas; demais autoridades;
telespectadores da TV Assembléia; senhoras e senhores, boa-noite.

Tenho o imenso prazer em ocupar a tribuna na noite de hoje, para
homenagear a empresa Cadar Engenharia Construções Ltda., que
completou, no corrente ano de 2006, seus 40 anos de existência.

E para todos nós motivo de orgulho essa comemoração, pois uma
empresa mineira do setor da construção civil completa 40 anos de
uma trajetória de trabalho intenso e competente, vencendo desafios
de oda a ordem e enfrentando os revezes das economias interna e
externa e incontáveis mudanças pelas quais passaram o Brasil e o
mundo.

Em nosso país, as estatísticas apontam uma taxa enorme de
insucesso das empresas, e o setor da construção civil é,
historicamente, afetado de modo direto e imediato a cada crise
econômica.

Quarenta anos de existência significam sobreviver a diversas
moedas, planos econômicos e até mesmo ao confisco de recursos
financeiros a que fomos submetidos durante o governo ColIor, que
levou diversas empresas a fechar suas portas.

Uma existência que presenciou avanços tecnológicos e que, mais
quê isso, se utilizou desses avanços para manter-se competitiva e em
constante caminhada na linha do tempo e na trilha do sucesso.

Foi uma longa trajetória, uma vida. E olha que vida de construtor não
é fácil, conforme podem confirmar nossos amigos Emir Cadar e Lycio
Cadar, sócios da empresa que hoje homenageamos.

Quero dizer um pouco da história da Cadar Engenharia, que servirá
para referenciar algumas de suas realizações.

Fundada em 31/1/66, a Cadar Engenharia Construções Ltda. tem
corno sócios os irmãos Emir Cadar e Lycio Cadar, ambos engenheiros
civis formados pela UFMG.

Com vasta experiência em diversas áreas da engenharia, a Cadar
Engenharia destaca-se nos serviços de terraplenagem, pavimentação
e obras-de-arte.
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Cabe enfatizar a já mencionada busca constante por novas técnicas,
tecnologias, recursos modernos e a constituição de uma equipe com
grande competência técnica e gerencial.

Em seu acervo de obras encontramos clientes que vão de
prefeituras a empresas privadas, que incluem empresas públicas,
autarquias, fundações e clientes certamente satisfeitos com o alto
padrão de qualidade que é a marca da Cadar Engenharia, que conta
com milhares de quilômetros de implantação e pavimentação de
rodovias, além de barragens, terraplanagens, manutenção de vias,
urbanização de bairros inteiros, onde hoje residem famílias que nem
sequer imaginam toda essa história, tanto trabalho e tantos desafios
vencidos.

Só para termos uma idéia da grandeza dos serviços prestados pela
Cadar Engenharia, observem o volume de obras executadas:
23.500.000m 3 de terraplanagem, 12.700.000m 2 de pavimentos
completos, 7.200.000m 2 de recapeamento e 8.700.000m 3 de aterro
compactado, além de calçamentos poliédricos, canalizações em
manilhas, obras em concreto armado, meios-fios e muitos outros
serviços.

Tive a honra e a satisfação de acompanhar grande parte desse
trabalho realizado em Belo Horizonte, nas gestões do ex-Prefeito
Patrus Ananias, do ex-Prefeito Célio de Castro e do Prefeito Fernando
Pimentel. A cidade de Belo Horizonte testemunha não só a qualidade
dos serviços e o comprometimento dessa empresa, mas também o
trabalho social que a Cadar Engenharia realiza junto às comunidades
que atende.

E uma história bem-sucedida de uma empresa familiar, que sempre
teve os mesmos sócios, a mesma sede, que já caminha, após esses
quarenta anos, para a próxima geração de engenheiros
empreendedores, sempre construindo um sólido caminho. Quantas
pessoas passaram e passarão por essa empresa, quantos foram
treinados e seguiram suas vidas e suas carreiras a partir das
oportunidades oferecidas pela Cadar Engenharia, quantos empregos
diretos e indiretos, quantas famílias buscam ali o seu sustento!

Imaginem só o que significam 40 anos de história e de construção,
quanto valor em tudo feito e quanto ainda há por fazer. Imaginem
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quànto isso significa para fornecedores que ao longo de tantos anos
buscaram também sua sobrevivência vendendo máquinas e
equipamentos, material de construção propriamente dito,
equipamentos de proteção individual, material administrativo, serviços
diversos movimentando de forma saudável e contínua a economia de
Miras Gerais. E imaginem a importância dos impostos recolhidos em
toda essa cadeia produtiva, ao longo de tantos anos.

Hoje a Cadar já constitui um grupo empresarial que conta com um
consistente patrimônio, empreendimentos imobiliários, laboratórios de
solo, asfalto, uma frota completa de veículos leves e pesados: enfim,
uma estrutura de causar orgulho a todos os mineiros.

Estou convencido de que essa empresa merece não só essa, mas
todás as homenagens possíveis, lembrando-me também de seus
dirétores, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, seus
funcionários tão bem representados pelo funcionário mais antigo,
Wilson Souto de Souza, que contribuem direta e indiretamente para
esse orgulho de Minas Gerais.

A Cadar Engenharia Construções Ltda. merece mais que
hortnenagens; merece nosso respeito e admiração por tudo que vem
construindo ao longo desses 40 anos.

Peço a todos uma salva de palmas para a Cadar Engenharia
Cohstruções Ltda. Parabéns, Cadar Engenharia. Meu muito-obrigado
a todos.

Palavras do Sr. Lycio Cadar
Exmo. Deputado André Quintão, aqui representando o Presidente,

Deputado Mauri Torres, na pessoa de quem saúdo todos os
convidados da Mesa; Exmos. Cônsules presentes, representantes dos
órgãos DER e Sudecap; Prefeito de Betim, aqui representado, outros
Prefeitos e outras autoridades, demais amigos aqui presentes.

De antemão, agradecemos ao Deputado Carlos Gomes, que, com
essa bondade sempre acentuada, quis prestar-nos esta homenagem.
A história da Cadar Engenharia, parcialmente já contada por ele,
possui certas nuanças, como, por exemplo, o processo pelo qual se
iniciou a Cadar Engenharia Construções Ltda. Tudo começou com a
imigração árabe e de outros imigrantes, que vieram para o Brasil no
início do século XX. Os imigrantes orientais vinham, às vezes, fugindo
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do regime otomano, que dominava a região. Isso ocorreu também
com meu pai e minha mãe, que por aqui aportaram em 1910 e 1905,
respectivamente. Meu pai fixou residência em Belo Horizonte com um
primo, aqui presente; e minha mãe seguiu para o Rio de Janeiro e,
após um ou dois anos, mudou-se com toda a família para Betim, que,
naquele tempo, chamava-se Capela Nova do Betim.

Os imigrantes que para aqui vieram lutaram muito. Em certa
ocasião, um colega me disse que vieram para fazer a América. Não
vieram para isso, mas, sim, para ajudar a construí-Ia; além disso,
evidentemente, trabalhar para si próprios. Eles trouxeram grande
cultura, que se espalhou por este Brasil afora e que, até hoje, vê-se
em todos os cantos deste país.

Quando para aqui vieram, os imigrantes sonhavam oferecer aos
filhos e aos descendentes uma vida melhor do que aquela que haviam
tido em seu país, em razão da ocupação turca e das dificuldades da
época, num centro de muitas guerras e contrariedades. Com  papai e
mamãe não foi diferente. Casaram-se e tiveram sete filhos. Graças a
Deus, estamos todos vivos. Ocupo o terceiro lugar na escala; e o
Emir, o sexto. O pensamento dos nossos pais era oferecer aos filhos o
melhor dos seus esforços, para que tivéssemos uma vida melhor do
que a deles. O sonho do imigrante era de que os seus filhos se
formassem numa universidade. Hoje, em todos os ramos da
sociedade, vê-se sempre um sírio ou um libanês, um oriental ou outro
estrangeiro sempre ã frente de grandes organizações no Brasil.

Desde crianças, papai nos ensinou a trabalhar. Nós, os mais velhos,
trabalhamos na perfumaria e no Armazém Cadar, que era um balcão.
Na opinião dos meus pais, a melhor escola do mundo era esse
balcão. Aliás, até usavam a expressão "esfregar umbigo no balcão".
Então, era a maior escola que havia no mundo, pois ali se convivia
com pessoas boas, ruins, ladrões, honestos, enfim, com todo mundo.
Nós sete, inclusive as mulheres, fomos também caixeiros de
armazém. Não era raro as pessoas nos verem numa bicicleta
empurrando um caixote para levar o mantimento. Depois utilizamos
carro. Todos nós labutamos, trabalhamos no Armazém Cadar.

Nossa vida profissional teve início. Sou Salum por parte de minha
mãe, que era filha de Jorge Salum. Meu pai é Antônio Cadar. Nas
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famílias Cadar e Salum logo começaram a surgir os frutos dos
esforços dos imigrantes que lutavam para ver seus filhos terem uma
vida melhor. Em 1945 formou-se o primeiro engenheiro da família, que
foi b saudoso e capacitado Eng 2 Badi Salum. Nesta solenidade estão
presentes sua esposa e sua filha, que é casada com o Emir.

A! partir de 1945 iniciou-se uma série de formaturas, principalmente
em engenharia. A família Salum Cadar sempre trilhou e gostou de
trilhar um caminho: a engenharia.

Em 1953 eu e o Hélio Salum nos formamos. Depois de nós,
pasmem, mas o número é real: temos 33 engenheiros formados na
família. Todos se formaram em Belo Horizonte, a grande maioria na
Universidade Federal, e todos labutam pelo bem de Belo Horizonte e
do Brasil.

Além de trabalhar no armazém e me formar em engenharia, tive o
prazer e a honra de ter trabalhado em Brasília durante a sua
construção. Digo, com muito orgulho, que tive a honra de ser o
engenheiro responsável pela primeira escola de Brasília, a Escola
Classe da Superquadra 78. O Emir trabalhava na Bento Paixão, em
quê fez a grande obra de trazer a água para Belo Horizonte. O Emir
foi a responsável pela obra da adutora do Rio das Velhas, de 61km de
extensão. Essas duas obras nos trouxeram uma satisfação muito
grande. Porém, continuamos nossa luta.

Em 1966 fundamos a Cadar Engenharia. Foi uma história até
interessante porque combinamos tudo e, como dizia o Garrincha, na
seleção: "Faremos isso e aquilo; mas já avisaram aos adversários?".
Combinamos tudo, mas não tínhamos o capital de giro para iniciar a
firma. Neste momento, agradeço a duas pessoas, uma delas já
falecida, e a outra, que não consegui localizar, é o Marco Túlio Felício
dos Santos, que foi Diretor do BDMG, nosso amigo e companheiro, a
quem expusemos nossa intenção. Ele, imediatamente, disse-nos:
"Procurem o Vilarinho, no BDMG, que atenderá vocês". Quando
chegamos, o Vilarinho tirou a promissória da gaveta e disse: "De
quanto vocês precisam?'. Os meus primeiros agradecimentos são
para essas duas pessoas.

Quando fizemos a firma - eu e o Emir -, era comum, nas ruas de
Belo Horizonte, virem o Emir em cima da máquina e eu embaixo,
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riscando, calculando, e ele seguindo o que eu traçava. Tenho a
impressão de que uma firma, para ser grande e sólida, tem que
começar assim mesma: as donos têm que 'pegar no chifre do boi".

Foi o que fizemos. Era muito comum nos verem na rua medindo,
tocando as obras, até que as coisas foram evoluindo. Hoje, a Cadar
Engenharia poderia ser uma grande firma, mas não é por opção
nossa. Nós, árabes, preservamos muito a família. Não nos adianta ter
dinheiro, fortuna se não podemos dar um tempo para a família. As
coisas têm de ser divididas de modo gradual, um pouco de serviço,
um pouco para a família. Foi o que procuramos fazer desde o princípio
da nossa experiência. Lutamos muito em todos os órgãos. Os
representantes do DER e da Sudecap que se encontram presentes
assistiram à nossa luta diária. Tivemos alegrias e dissabores, mas
quando tínhamos uma alegria, segundo um ditado árabe, nós a
escrevíamos na pedra, para perpetuá-la; quando tínhamos
dissabores, nós os escrevíamos na areia para que o vento varresse.
Isso sempre nos norteou.

A Cadar Engenharia sempre trabalhou em Belo Horizonte e no
Estado. O Deputado Carlos Gomes falou tudo o que fizemos; da
nossa luta suada e querida. Temos orgulho de dizer que trabalhamos
e procuramos dar tudo de nós. E como se fosse nossa obrigação,
porque, quando os nossos pais aqui chegaram, o Brasil nos recebeu
Ião bem, com tanto amor e carinho, que criaram uma dívida de
gratidão para com ele. Coube aos nossos pais lutar para pagar essa
dívida e a nós, seus descendentes, lutar ainda mais para resgatar a
dívida que contraíram com o Brasil. Graças a Deus, a Cadar
Engenharia é uma empresa sólida, com os pés nos chão. Sempre
investimos quando pudemos.

Quero registrar nossos agradecimentos a todos os órgãos, ao DER,
à Sudecap, na pessoa de seus representantes, pelo que fizeram pela
Cadar Engenharia, e aos nossos funcionários. Hoje, é fácil encontrar
na nossa empresa funcionários com 20, 30 anos de companheirismo.
Não os consideramos funcionários, mas uma só família. Por isso
demonstramos o nosso amor a eles e temos certeza de que o fazem
com relação a nós. O Wilson, por exemplo, que está aqui
representando os funcionários, tem 35 anos de empresa. A Rita, a
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Ziléne e uma turma grande já convivem conosco há mais de 30 anos.
A eles, o nosso agradecimento. Nossos agradecimentos, aos nossos
engenheiros, que labutam conosco no dia-a-dia e que procuram fazer
o melhor para que o nome da Cadar Engenharia seja sempre elevado
e benquisto em todos os pontos onde trabalhamos.

Nossos agradecimentos aos colaboradores e aos bancos, que
nunca faltaram com o seu socorro na hora certa e que sempre
confiaram na Cadar Engenharia. Nossos agradecimentos a todos os
que colaboraram com essa firma e que nos ajudaram. Agradeço
também a presença de todos vocês, indispensável ao brilhantismo
desta festa.

Deixo para o fim dois agradecimentos especiais. O primeiro é
dirigido ao Carlos Gomes, pela iniciativa de nos brindar com esta
maravilhosa festa e com esta maravilhosa homenagem. Muito
obrigado, Carlos Gomes. Você foi testemunha da nossa batalha, você
assistiu à nossa luta em três gestões na Prefeitura de Belo Horizonte.
Tenho um agradecimento especial à minha família e aos meus irmãos,
que sempre nos incentivaram, sempre nos deram o maior apoio.
Nossos pais, nem se fala, pois foram os causadores de tudo, foram a
estrutura de tudo isso.

Faço um agradecimento especial à Angela, minha mulher, que me
suportou... Digo suportar porque o empresário, pequeno que seja, não
tem horário. Não sabe a que horas pode ir para casa, não sabe
quando pode almoçar ou sair, sempre tem uma reunião ou uma coisa
assim. A Angela suportou tudo isso, sempre me incentivando. Meus
filhbs, a mesma coisa. Tenho três filhos também engenheiros, para
juntar aos 33 que já citei, que também estão sempre prontos a ajudar.
Colaboram comigo em tudo, fazem toda a sua parte de filhos, e bons,
gràças a Deus. Como se diz, eles se espelham na gente para a sua
vida profissional.

Agradeço também à minha nora e ao meu genro, que me deram
dois netinhos. Vendo-os, fico mais motivado a continuar nessa luta.
Ainda quero vê-los tornarem-se homens e crescerem ajudando Belo
Horizonte, Minas e o Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Emir Cadar
Boa-noite. Meus prezados componentes da Mesa; Lycio, meu irmão,
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Carlos, Silvinho, André, Ronaldo e Wilson, todos meus amigos do
coração; nossos convidados aqui presentes, há uma coisa
interessante na Cadar Engenharia. O orador sempre foi o Lycio, e hoje
ele já disse tudo o que eu falaria. Fiquei, então, em dificuldades, não
reparem.

Na realidade, vim aqui mais com o intuito de agradecer. Inicialmente,
queria agradecer aos Deputados da Casa, que fizeram a gentileza de
aprovar a proposição apresentada pelo meu amigo do coração Carlos
Gomes, com quem tive o prazer de conviver.

As pessoas que conhecem Carlos Gomes sabem que se trata de um
jovem Deputado, honesto e trabalhador. Aquilo que sonhamos ver na
política vejo no Carlos Gomes, a quem fico muito grato pela
apresentação desse projeto.

Agradeço ao Deputado André Quintão, que tão bem representa o
Presidente da Assembléia, Deputado Mauri Torres, meu amigo e
companheiro de obras sociais no Centro Assistencial Alessandra
Salum Cadar.

Gostaria, principalmente, de falar um pouco sobre o papai e a
mamãe, um casal maravilhoso. Fundamos a Cadar Engenharia, tendo
nossos pais ao nosso lado, sempre nos incentivando, principalmente
nas horas difíceis. Quantas vezes vi mamãe, na sexta-feira, à tarde,
fazendo envelopes de pagamento, pois, antigamente, pagávamos em
dinheiro e semanalmente. Mamãe e papai não estão aqui, mas a eles
deixo meu eterno agradecimento, pois foram fundamentais em nossa
vida.

Quero agradecer a toda a minha família, aos meus irmãos, às
minhas irmãs, que sempre nos incentivaram, e deles nunca ouvimos
uma palavra de desânimo. A vocês, meus irmãos, meu agradecimento
do fundo do coração. Passamos toda uma infância juntos: alegrias e
dificuldades. Neste momento de alegria para mim, e tenho certeza de
que também o é para vocês, compartilho a nossa felicidade, que é o
reconhecimento da sociedade a essa obra que se chama Cadar
Engenharia.

Para os nossos funcionários não temos palavras de agradecimento,
pois representam a alma da nossa empresa. A Cadar Engenharia
chegou aonde se encontra devido ao seu corpo de funcionários e
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colaboradores. Aqui estão presentes colaboradores nossos que não
mais trabalham na Cadar, pois trilharam outros caminhos. Quero dizer
a eles que não mais se encontram ombro a ombro conosco, porém,
estão no nosso coração, pois jamais os esquecemos. Alguns já se
foram desta terra, mas temos por eles o maior respeito e
agradecimento por sua importância para a Cadar Engenharia. Vocês
sabem o quanto valorizo o corpo de colaboradores da Cadar.

Lycio, minha palavra agora é para você. Você não é deste mundo.
Lycio sempre foi meu irmão, meu amigo, meu companheiro, meu
padrinho. Lycio é uma pessoa que só usa da palavra para ajudar aos
outros. Deus me premiou ao dar-me você como irmão e sócio. Sou
feliz por tê-lo como sócio. São 40 anos em que nunca houve uma
decisão que não fosse consenso. Nunca houve uma decisão em que
houvesse um voto vencido. Embora cada um de nós tenha a sua
opinião, sempre tomamos decisões de comum acordo.

Vou falar agora do Emirzinho. Emirzinho é o meu filho único. Vocês
sabem que eu tive um problema, quando perdi uma menina com 13
anos de idade. E esse menino ficou ao meu lado e portou-se como um
adulto. Quando eu fraquejei, ele não fraquejou; quando eu já não
quéria mais ver o futuro da minha vida, ele me incentivou e me fez ver
a vida novamente. Então, meu filho, sou grato a você e espero que
você leve essa bandeira junto com seus primos Lycinho, Victor, Maria
Virgínia, Sérgio e demais companheiros da família. Leve essa
bandeira da Cadar Engenharia como você a está recebendo: uma
firma de respeito, uma firma que se fez respeitar por seus atos, pelo
que é, e pelo que poderá ser nas mãos de vocês. Lycinho, essa
palavra é para você, para o Victor, para a Virgínia, para o Sérgio, para
a Ana Márcia, para todos vocês. Vocês vão receber uma obra
construída com carinho e com amor; é isso que queremos passar para
vocês. Acho que acabou.

Quero falar um pouco da Gabi. A Gabi é a esposa do Emirzinho, que
me deu o maior presente que tenho. Eu perdi uma filha, mas ganhei
agora um netinho, por intermédio da Gabi. Então, Gabi, muito
obrigado. Você veio somar conosco na família, veio trazer para nós a
felicidade - você; seu pai, que estou vendo aqui: o Clovinho: sua mãe;
a família toda são pessoas que se somam a nós e à Maria Helena.
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A Maria Helena é um caso à parte. Ela já foi tudo na firma. Já foi
faxineira, olhou máquina, já foi ver se a rua estava asfaltada, ela já fez
de tudo. Quando nos casamos, morávamos na Pampulha, num lugar
muito deserto, tínhamos comprado uma usina de asfalto, e o
encarregado era eu mesmo. Então, eu tinha de ir para lá por volta das
3 horas da manhã ligar as caldeiras, para que estivessem funcionando
às 7 horas da manhã. A Maria Helena ficava em casa - morávamos
eu, ela e uma funcionária nossa. Então, eu trancava a Maria Helena
por volta das 3 horas da manhã em casa, e ela ficava na janela me
vendo sair com medo de eu ser assaltado, e eu com medo de deixá-la
em casa. Ficava aquele drama, mas eu tinha de sair.

Naquele tempo ela tinha 18 anos de idade, mas suportou tudo isso
com dignidade. Portanto, Maria Helena, você é demais. Lembro-me,
também, quando ela já estava grávida da Alessandra e ficávamos
rodando a usina, de que ela saía da nossa casa, grávida, com a
barriga já pronunciada, para levar um prato de comida e uma
garrafinha de Coca-Cola com limonada para mim, lá na usina, e lá
mesmo ficávamos sentados num tronco de mangueira, vendo a usina
rodar - "seu" Joaquim se lembra bem disso, desse tempo: eu
almoçando, e ela ao meu lado me contando como estava indo a
gravidez, pois não tínhamos muito tempo.

Então, Maria Helena, você é realmente a pessoa que mais me
incentivou nesta vida, e vou falar uma coisa que escrevi aqui, porque
falam que por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher.
Eu não sou um grande homem, mas você é uma grande mulher, você
pode ficar sabendo disso. Costumo falar que a Maria Helena não é o
meu braço direito, não: ela é o meu braço direito, esquerdo, a perna
direita, esquerda, porque tudo o que fazemos, fazemos juntos. Você é
isso. Vou falar uma coisa numa linguagem que você conhece bem:
você merece confete dourado; você não é destaque só no Salgueiro,
não, você é destaque na minha vida. Eu estou falando em escola de
samba, porque ela gosta muito. Ela me ajudou a escrever o enredo da
minha vida. O enredo da minha vida foi escrito a quatro mãos, eu e
Maria Helena. Então, a ela eu devo praticamente tudo, pois é uma
pessoa que só fala palavras para me ajudar, nunca foi uma palavra
negativa na minha vida. Maria Helena, muito obrigado. Você é a porta-
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bandeira do meu coração, essa linguagem você conhece bem. Muito
obrigado.

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

da padar Engenharia Construções Ltda.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado André Quintão, Presidente

desta solenidade, representando o Deputado Mauri Torres, Presidente
da Assembléia Legislativa, fará a entrega aos Srs. Emir Cadar e Lycio
Catar de placa alusiva a esta homenagem. Solicitamos a estes que
se posicionem no local indicado pela equipe do cerimonial. A placa
contém os seguintes dizeres: "Desde a sua fundação, em 14 de
janeiro de 1966, a Cadar Engenharia Construções Ltda. acompanha a
evolução da tecnologia na realização dos mais diversos tipos de
obras. A justa homenagem do parlamento mineiro a essa empresa
que, há 40 anos, vem conquistando o respeito e a admiração não só
de seus clientes, como também do setor, alcançando grande destaque
na ngenharia brasileira".

9 Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlos Gomes, autor do
requerimento, que nos acompanhe para a entrega da placa.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Fran-Pax, que,

sob a regência do maestro Ciro Lopes da Silva, apresentará as
músicas "A Montanha", de Roberto Carlos; "The Long and Winding
Road", dos Beatles; Va Pensiero, da Opera Nabuco, de Verdi; e
"Aleluia", de Haendel.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Diretor da Cadar Engenharia Construções Ltda., Cônsul
Honorário da Síria e Presidente do Corpo Consular em Minas Gerais,
Lyàio Cadar; Exmo. Sr. Diretor da Cadar Engenharia Construções
Ltda., Emir Cadar; Exmo. Sr. Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito de
Belo Horizonte, representando o Prefeito Fernando Pimentel; Exmo.
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, meu colega
Vereador Silvinho Rezende; Sr. Wilson de Sousa Souto,

rs



338

representando os funcionários da empresa Cadar Engenharia
Construções Ltda.; Exmo. Deputado Carlos Gomes, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, esta Casa sente-se
honrada em promover esta reunião especial para comemorar os 40
anos da Cadar Engenharia e Construções Ltda., a requerimento do
Deputado Carlos Gomes.

Atuando na execução de obras civis, incluindo terraplenagem,
pavimentação e obras-de-arte, a empresa tem participado ativamente
do crescimento de Minas Gerais nessas quatro décadas.

A experiência de sua equipe técnica alia-se a uma constante
atualização tecnológica, que lhe tem trazido o reconhecimento tanto
no ramo das obras privadas quanto públicas.

Se hoje celebramos a técnica e a engenharia, não pode passar
despercebida nesta homenagem a família cujo nome a empresa
tomou.

O sobrenome Cadar de seus Diretores, os engenheiros civis Lycio e
Emir, já faz parte não só da história de Minas e de sua Capital, como
das relações entre o Brasil e o mundo árabe.

Desde o saudoso patriarca Antônio Cadar, o consulado da Síria no
nosso Estado tem sido ocupado por um representante da família,
reforçando nossos vínculos com aquele país no turismo, no comércio,
na indústria e na educação.

Exercendo o posto de forma honorária, sem qualquer remuneração,
desenvolvem um trabalho desinteressado e em prol da comunidade.

Essa longa liderança tem também mantido unida a colônia síria de
Belo Horizonte, com certeza inspirada na lembrança do casal Antônio
e Rosinha Cadar, ela que foi sempre sinônimo de caridade e de amor
ao próximo.

A colônia síria militou e milita ativamente no esporte mineiro, tendo
dado atletas, dirigentes e, principalmente, um apoio maciço ao Clube
Atlético Mineiro, em uma bela história de amor ao Brasil e a Minas
Gerais.

Desempenhando um papel tão importante na história da
humanidade, a Síria é tida como a pátria da diplomacia e da cultura.
Felizmente, uma parte dessa diplomacia e desta cultura encontra-se
hoje em Minas Gerais com a família Cadar.
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Uma nova geração vem trazendo seu entusiasmo e sua adesão , ao
futuro, entre os responsáveis técnicos da Cadar Engenharia. E a
mescla desse novo sangue com a responsabilidade e a experiência
dos fundadores que faz com que acreditemos num futuro ainda mais
brilhante para a construtora.

Minas Gerais, que já retomou seu crescimento, num bom exemplo
pará todo o Brasil, haverá de ter muitas e importantes obras civis
realizadas por essa brilhante equipe de empresários e verdadeiros
cidadãos.

Abs dirigentes, ao pessoal técnico, aos funcionários de todos os
níveis da Cadar Engenharia os cumprimentos desta Casa e o
agradecimento do povo mineiro pelo belo histórico de suas
realizações.

Emir e Lycio, tomo a liberdade de, em meu nome, fazer dois breves
registros. Lycio, ao ouvi-lo atentamente, lembrei-me de uma
homenagem que tive a hora de prestar, na Câmara Municipal ao
saudoso Marum Patrus, que já não está mais entre nós, com a
cidadania honorária de Belo Horizonte. Naquele dia, o Marum deu
uma aula de história e falou com emoção da presença da colônia
libanesa em Belo Horizonte. Hoje você falou dessa presença familiar,
afetiva, empreendedora. Sabemos que se Belo Horizonte é o que é na
sua diversidade, na sua pluralidade, esta Capital do mundo tem muito
a Ver com a presença da colônia sírio-libanesa entre nós. Portanto,
esta homenagem estende-se à colônia que a empresa representa de
maneira tão forte.

Emir, não nos conhecemos na área da engenharia, mas de quando
éramos Secretários de Desenvolvimento Social no governo do ex-
Préfeito Patrus Ananias. Esse belíssimo grupo interpretou "Nessa
Longa Estrada da Vida', dos Beatles. As vezes, o destino nos reserva
a todos nós momentos de dor e de alegrias.

A família Cadar conseguiu transformar um momento de dor em
renascimento de tantas Alessandras, que tiveram, com o apoio de
vocês, essa belíssima oportunidade de uma vida melhor. Todos temos
um grande respeito por vocês. O profissional já foi tão bem resgatado
aqui, parabenizo o Deputado Carlos Gomes pela lembrança e pela
homenagem, mas eu também queria dar o testemunho da extrema e
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profunda sensibilidade social que marca a presença da família e da
empresa. Esse é o caminho do Brasil, esse empreendedorismo sério,
honesto, ético, vigoroso, mas com preocupação social, além da
generosidade, o respeito e a seriedade, que foram mencionados em
vários depoimentos nesta noite. Parabéns à Cadar, a todos os seus
funcionários, aos Diretores e à família. A partir do requerimento do
Deputado Carlos Gomes, a Assembléia sente-se honrada em prestar
essa singela, mas profunda homenagem a todos vocês. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4?

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
24/4/2006

Às 110h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Maria Olívia e o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. O Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir as ações
necessárias ao asfaltamento do trecho da rodovia estadual que liga o
Município de Andradas ao Distrito de Pocinhos do Rio Verde. A
Presidência interrompe a 14 Parte da reunião para ouvir o Sr. Milton
Campos de Carvalho, Prefeito Municipal de Caldas; a Sra. Margot
Navarro Graziani Pioli, Prefeita Municipal de Andradas; o Vereador
Luiz Carlos Basso, Presidente da Câmara Municipal de Andradas; os
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Srs Fernando Antônio Carneiro Ferreira, Analista de Sistema Viário III
da 15 Coordenadoria do DER, representando o Sr. Paulo Paiva,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Roberto Carvalho.
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 315/2006
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP ) e os
Deputados Edson Rezende e André Quintão (substituindo este ao
Deputado Jésus Lima, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCd013), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 discutir o
pacto nacional "Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-
Ando", bem como o selo Unicef-Município aprovado. Registra-se a
presença dos Srs. Ermano Batista, Secretário de Estado
Extraordinário para o Densenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas; João Batista de Oliveira, Subsecretário
dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de
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Minas Gerais; José Nilson Alves, Coordenador do Selo Unicef para
Minas Gerais; Luiz Guilherme Comes, Consultor do Selo Unicef em
Minas Gerais; e Solano de Barros, Presidente da Associação dos
Municípios do Médio Jequitinhonha - Ameje -, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada
Ana Maria Resende, autora do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente.

ATA DA 11 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 3/5/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
4812003, no 29 turno (Deputado Laudelino Augusto); 2.565/2005, no
turno (Deputado Doutor Ronaldo), e 2.953/2006, no l o turno
(Deputado Paulo Piau). Passa-se à 22 Fase da 22 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n Q 6.449/2006. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
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2.711/2005. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Laudelino Augusto (2), em que solicita
seja realizada audiência pública para debater, com os convidados que
menciona, o Projeto de Lei n Q 3.234/2006; e seja enviado ofício à
Cetnig solicitando o envio a esta Comissão do relatório detalhado
sobre a destinação dada ao montante de recursos solicitado no
Projeto de Lei n 2 2.953/2006, do Governador do Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reuhião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Sávio Souza Cruz

- João Leite.

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

2.844/2005
Comissão de Redação

Q Projeto de Lei n° 2.844/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que denomina Rodovia Orosimbo Comes de Moraes o trecho que liga
o Município de São José do Mantimento à MG-1 11, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.844/2005
Dá denominação à rodovia que liga o Município de São José do

Mantimento à MG-1 11.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Orosimbo Gomes de Moraes a rodovia

que liga o Município de São José do Mantimento à MG-1 11.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Manos

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

2.971/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.971/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que dá a denominação de Rodovia Oraida Mendes de Castro
ao trecho da Rodovia MGT-482 que liga o Município de Araponga ao
de Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.971/2006
Dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-482 que liga o

Município de Araponga ao Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Oraida Mendes de Castro o

trecho da Rodovia MGT-482 que liga o Município de Araponga ao
Município de Viçosa.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olivia - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.980/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.980/2006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Inhapim, com sede no Município de
Inhapim, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI 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 na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olívia - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.030/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.030/2006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que dá a denominação de Maria da Conceição Patrús
ao trecho da Rodovia MG-275 que liga o Município de Capela Nova à
BR-040, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.030/2006
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-275 que liga o Município

de Capela Nova à BR-040.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Maria da Conceição Patrús o trecho da

Rodovia MG-275 que liga o Município de Capela Nova à BR-040.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olívia - Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 31 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 9/5/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Fábio Avelar, João Leite,

Dilzon Meio e Carlos Pimenta
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 1 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 578, 579, 580,
581, 582 e 583/2006 (encaminham os Projetos de Lei n 2s 3.264,
3.265, 3.266, 3.267 e 3.268/2006 e substitutivo ao Projeto de Lei n
2.00512004, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício n2
42/2006, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e telegrama -
Registro de presença - Questões de ordem - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.269
a 3.276/2006 - Projeto de Resolução n g 3.277/2006 - Requerimentos
n 2s 6.537 a 6.552/2006 - Requerimentos dos Deputados Domingos
Sávio, Laudelino Augusto e Luiz Fernando Faria, das Deputadas Elisa
Costa, Maria Olívia e outros e Elbe Brandão e das Comissões de Meio
Ambiente (4), de Participação Popular, de Direitos Humanos (4), de
Transporte, de Política Agropecuária e de Saúde - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de Direitos
Humanos, de Meio Ambiente e de Cultura - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fahim Sawan, Dinis Pinheiro e Sargento
Rodrigues - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões da Presidência (3) - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos das
Deputadas Fusa Costa e Maria Olívia e outros e do Deputado Luiz
Fernando Faria: deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei & 1.221/2003;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Direitos Humanos (4) e de Meio Ambiente (3);
aprovação - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente; discurso
do Deputado João Leite; aprovação - Requerimento da Comissão de
Participação Popular; aprovação; declaração de voto - Requerimentos
das Comissões de Política Agropecuária, de Saúde, de Transporte, do
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Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Elbe Brandão;
aprovação - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Dilzon
Meio; deferimento; discurso da Deputada Elbe Brandão -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Biiac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 14h115min, a lista de

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

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 1 2-Secretário "ad hoc", lê a
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seguinte correspondência:
MENSAGEM N 2 578/2006

Belo Horizonte, 4 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Professora Maria Eduarda Versiane Maia à Escola
Estadual Condado do Norte, localizada no Município de São João da
Ponte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Maria Eduarda Versiane Maia, conforme justificativa da
Secretária de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.264/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Eduarda

Versiane Maia à Escola Estadual Condado do Norte, localizada no
Município de São João da Ponte.

Art. l - A Escola Estadual Condado do Norte, situada na Rua
Principal, s/n°, Distrito de Condado do Norte, no Município de São
João da Ponte, passa a denominar-se Escola Estadual Professora
Maria Eduarda Versiane Maia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de
Escola Estadual Professora Maria Eduarda Versiane Maia, de Ensino
Fundamental (1 a 8 1 série) à Escola Estadual Condado do Norte,
situada na R. Principal, s/n 2, Distrito de Condado do Norte, Município
de São João da Ponte.

Maria Eduarda Versiane Maia, filha de José Eduardo V. Alção e
Maria Eugênia Gusmão, apaixonou e casou-se com o vaqueiro da
família e foi morar em São João da Lagoa, Distrito de São João da
Ponte.

No ano de 1943 mudou-se para o Distrito de Condado do Norte
onde começou a exercer a função de professora e atuou 15 anos pela
prefeitura.
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Em 1960, a escola passou então, a pertencer ao Estado, e em
12/12/60 saiu sua aprovação de exercício no Estado. Aqui, todos a
tratavam carinhosamente por Dona Nenzinha. Participou de vários
cursos de aperfeiçoamento promovidos pela DRE.

Deixou de exercer sua função aos 67 anos de idade, após a
publicação de sua aposentadoria no dia 3/4/76.

A homenageada nasceu no dia 7/9/09 e faleceu no dia 21/6/85.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo

Colegiado da Escola Estadual Condado do Norte, que, em reunião
realizada no dia 2/9/2005, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Professora
Maria Eduarda Versiane Maia para denominação da referida unidade
de ensino.

Cumpre registrar que, no Município de São João da Ponte, não
existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21112/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 579/2006

Belo Horizonte, 4 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Prefeito Virmondes Afonso à escola estadual
localizada no Município de Perdizes.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Prefeito Virmondes Afonso, conforme justificativa da Secretária de



350

Estado de Educação, em apenso.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.265/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Prefeito Virmondes Afonso à

escola estadual localizada no Município Perdizes.
Art. 1 - A Escola Estadual situada na Rua Luiz Augusto Coelho,

s/n°-, no Município de Perdizes, passa a denominar-se Escola Estadual
Prefeito Virmondes Afonso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de
Escola Estadual Prefeito Virmondes Afonso à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Ensino Médio, situada na R. Luiz Augusto
Coelho, s/n2 , Município de Perdizes.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio, que, em reunião realizada no dia 7/2/2006, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Prefeito Virmondes Afonso para denominação da
referida unidade de ensino.

Virmondes Afonso Ribeiro, brasileiro, natural de Perdizes, filho
ilustre e tradicional família da sociedade perdizense Horácio Afonso
de Almeida e Honorina Alzira de Rezende, casado com Neiva Borges
Ribeiro, honrado pai de família, fazendeiro conceituado, homem de
liderança expressiva, carismático e competente, foi eleito Prefeito de
Perdizes por dois mandatos.

Fazendo uma análise sócio-econômica, o fator que mais contribui
para o desenvolvimento de Perdizes foi a Educação. O trabalho do
Prefeito Virmondes foi, então, a grande mola propulsora deste
saudável impacto, tudo isso, graças ao seu dinamismo, respeito e
imparcialidade.

O homenageado nasceu no dia 16/2/20 e faleceu no dia 31/10/2003.
Cumpre registrar que, no Município de Perdizes não existe

estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.
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Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com o requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12199, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação."
- 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 9 580/2006

Belo Horizonte, 4 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de "Instituto São Rafael" à Escola Estadual São Rafael, localizada no
Município de Belo Horizonte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de recuperar a identidade e a
tradição do antigo Instituto São Rafael, nome pelo qual é conhecida a
Escola Estadual São Rafael, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.266/2006
Dá a denominação de Instituto São Rafael à Escola Estadual São

Rafael, localizada no Município de Belo Horizonte.
Art. 1 - A Escola Estadual "São Rafael", situada na Avenida Augusto

de Lima, n 2 2.109, Município de Belo Horizonte, passa a denominar-se
"Instituto São Rafael".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a denominação
da: Escola Estadual São Rafael, situada na Av. Augusto de Lima,
2.109, Município de Belo Horizonte, para Instituto São Rafael.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
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Colegiado da Escola Estadual São Rafael que, em reunião realizada
no dia 23/2/2006, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome "Instituto São Rafael" para a referida
unidade de ensino.

A escola estadual, criada em 1925, teve a denominação de Instituto
até o ano de 1976, quando passou a denominar-se Escola Estadual
São Rafael.

A nova denominação só prevaleceu no meio oficial e a escola
continuou a ser identificada, pela população em geral, como Instituto
São Rafael.

A proposta atual de denominação pretende recuperar a identidade e
a tradição da escola e dará maior visibilidade aos serviços
educacionais prestados á sociedade mineira.

A denominação ora proposta guarda plena conformidade com os
requisitos fixados pela Lei n o 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado, estando, assim, em condições de ser submetido ao exame da
egrégia Assembléia Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Finto, Secretária de Estado de Educação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 581/2006

Belo Horizonte, 4 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Maria da Conceição Chaves à Escola Estadual de
Lapinha dos Gamas, localizada no Povoado de Mato Verde, Município
de Coração de Jesus.

O projeto remetido tem o objetivo de reverenciar a memória da
Senhora Maria da Conceição Chaves, conforme justificativa da
Secretária de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N 2 3.267/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Maria da Conceição Chaves

à Escola Estadual Lapinha dos Gamas no Povoado de Mato Verde,
Município de Coração de Jesus.

Art. 1 2 - A Escola Estadual Lapinha dos Gamas situada no Povoado
de Mato Verde, Município de Coração de Jesus, passa a denominar-
se Escola Estadual Maria da Conceição Chaves.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de
Escola Estadual Maria da Conceição Chaves à Escola Estadual
Lapinha dos Gamas, de Ensino Fundamental (1 2 a 84 série), situada
naPraça de Esportes, s/n 9 , Povoado de Mato Verde, município de
Coração de Jesus.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual Lapinha dos Gamas, que, em reunião
realizada no dia 312/2006 homologou, pela unanimidade dos votos dos
seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Maria da
Conceição Chaves para denominação da referida unidade de ensino.

Maria da Conceição Chaves, natural da Comunidade de Mato Verde,
município de Coração de Jesus, filha de Prisilina Pereira de Andrade e
Vitorino Vicente Chaves, estudou na 1? escola da Comunidade da
Lapinha.

Morou na Comunidade de Mato Verde, na Praça da Piedade, n 2 20,
participava ativamente das celebrações da Igreja Nossa Senhora da
Piedade, onde foi zeladora, dando bons exemplos e ensinamentos a
todas as crianças, sempre muito servil com todos.

Vale ressaltar que Maria da Conceição Chaves é irmã de D. Ana
Chaves de Jesus, doadora do terreno onde foi construída a Escola
Estadual Lapinha dos Gamas.

A homenageada nasceu no dia 10/10/15 efalecu no dia 1/8/92.
Cumpre registrar que, no município de Coração de Jesus não existe

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
confirmidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
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21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Finto, Secretária de Estado de Educação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 582/2006

Belo Horizonte, 4 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Maria Pereira de Araújo à Escola Estadual
localizada no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de
Maria Pereira de Araújo, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.268/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Maria Pereira de Araújo à

Escola Estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.
Art. l - A Escola Estadual situada na Rua Dezessete, n°22, Bairro

Jardim São Judas Tadeu - Justinópolis, no Município de Ribeirão das
Neves, passa a denominar-se "Escola Estadual Maria Pereira de
Araújo."

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de
Escola Estadual Maria Pereira de Araújo à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, situada na R. Dezessete, n 9 22, B.
Jardim São Judas Tadeu - Justinópolis, no Município de Ribeirão das
Neves.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
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Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio
que, em reunião realizada no dia 24/1/2006, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
"Escola Estadual Maria Pereira Araújo" para denominação da referida
unidade de ensino.

Maria Pereira de Araújo, mãe, esposa dedicada, dona de casa
cuidadosa nascida na cidade de Thebas, filha de Juvenal Pereira da
Silva e Ernestina Luiza da Rosa, vinda de família humilde, mas, cheia
de força e coragem, casou-se com o alfaiate Geraldo Nepomuceno
Maõgela de Araújo, com quem teve três filhos: Dilson, Dirceu e
Geraldo.

Seu sonho era ver os filhos encaminhados na vida. Desejava para
eles uma profissão que os desse condições de vida digna e
satisfatória. Dona Maria foi extremamente caridosa. Ajudava muito as
pessoas, participando de ações sociais em sua comunidade.

Residente no Bairro Renascença, na capital mineira, com o passar
dos anos seu sonho se tornou realidade: seu filho Dirceu se tornou um
jornalista reconhecido, chegando a apresentar programas de televisão
e tendo reconhecimento internacional.

A homenageada nasceu no dia 8/6/16 e faleceu no dia 20/9/88.
Cumpre registrar que, no Município de Ribeirão das Neves não

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei & 13.408, de
21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, ede Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 583/2006

Belo Horizonte, 5 de maio de 2006.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Substitutivo ao Projeto de Lei n g 2005/04,
que estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI,
o posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação de
parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI - e
dá outras providências.

O projeto apresenta as tabelas de vencimento das carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo, de que tratam os incisos 1 e lI do art. l da Lei n
15.464/2005 e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração
e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças do
Poder Executivo, de que tratam os incisos III e IV do art. l Q da Lei &
15.464/05, estabelecendo a data de l Q de janeiro de 2006 para a
entrada em vigor das referidas tabelas.

Além de atribuir aos servidores integrantes das supracitadas
carreiras o direito à percepção da Vantagem Temporária
Incorporável -VTI, foi prevista a incorporação da referida vantagem por
meio de sua dedução dos acréscimos concedidos ao vencimento.

Visando o posicionamento dos servidores na estrutura das novas
carreiras, foram incluídas no substitutivo em comento as diretrizes a
serem observadas para tanto.

A fim de garantir maior transparência e legitimidade ao processo de
reestruturação das carreiras promovido pela atual gestão, foi
assegurado o direito de opção pela permanência no cargo ou função
pública ocupados anteriormente ao posicionamento do servidor na
nova carreira. O direito de opção pelo retorno à carreira antiga poderá
ser exercido em até 120 dias após a publicação do decreto de
posicionamento.

Buscando atender demanda dos servidores que percebem a
Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, a proposta
contempla a incorporação de 60% da citada gratificação,
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estabelecendo, concomitantemente, que sobre a parcela não
incorporada da GEPI não haverá incidência de qüinqüênio. Fica
assegurada, entretanto, a percepção na forma de vantagem pessoal
das parcelas dos adicionais por tempo de serviço incidentes sobre a
parcela não incorporada, concedidos nos termos da legislação vigente
entre 04 de junho de 1998 e a data da publicação da Emenda à
Constituição Estadual n 2 57/2003.

Com o intuito de assegurar a promoção e progressão por
escolaridade adicional, outro instrumento de estímulo ao
desenvolvimento profissional do servidor, foi dada nova redação ao
art. 19 da Lei 15.464, prevendo a referida movimentação na carreira
nos termos de regulamento.

A proposta prevê, ainda, a possibilidade de antecipação da primeira
promoção ou da primeira progressão dos servidores integrantes das
carreiras supracitadas, ou do reposicionamento dos mesmos, com
base no tempo de serviço compreendido entre o último
posicionamento ocorrido no cargo transformado e o posicionamento
na nova carreira.

Pelo exposto, verifica-se que a proposta em discussão representa a
concreta intenção do Governo do Estado de promover a valorização
de seus servidores, em especial dos integrantes das
supramencionadas carreiras, com o especial intuito de propiciar, por
meio do estímulo à melhoria do desempenho, o aprimoramento da
prestação de serviços públicos no que tange à qualidade e à
eficiência.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente substitutivo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI W 2005/2004

Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo
de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças,
dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, o
posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação de
parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI e
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dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar!. 12 - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir
relacionadas são, respectivamente:

- as constantes no Anexo 1, para as carreiras do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo, de que tratam os incisos 1 e II do art. 1 2 da Lei n 2 15.464,
de 13 de janeiro de 2005;

II - as constantes no Anexo II, para as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças do Poder Executivo, de que tratam os
incisos III e IV do art. 1 Q da Lei n2 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

Art. 2 - Nos dispositivos desta Lei, o termo servidor refere-se:
- ao ocupante de cargo de provimento efetivo transformado em

cargo das carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005;
II - ao detentor de função pública a que se refere a Lei n 2 10.254, de

20 de julho de 1990, que não tenha sido efetivado;
III - ao servidor que passou para a inatividade em cargo de

provimento efetivo ou função pública, transformados em cargo das
carreiras instituídas pela Lei n 15.464, de 2005.

Art. 32 - Ficam incorporados aos valores das tabelas de que trata o
art. 1 2 a Vantagem Temporária Incorporável - VTI, de que trata a Lei
n 2 15.787, de 27 de outubro de 2005.

§ 1 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
art. 1 Q compreendem a incorporação a que se refere o "caput".

§ 2 - Em decorrência da incorporação integral da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI, nos termos do "caput" deste artigo, os
servidores a que se refere o art. 2 9 deixam de fazer jus a sua
percepção.

§ 3 - O valor da VTI do servidor que fizer a opção de que trata o art.
11 será atribuído com base na sua situação anteriormente ao
posicionamento de que trata o art 0

CAPITULO II
DO POSICIONAMENTO

ai
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Art. 42 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de que trata o art. l, de acordo com a
correlação constante na Lei n 2 15.464, de 2005, observadas as
alt&ações efetuadas por esta Lei e, em relação ao cargo
anteriormente ocupado, considerando:

- a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo
transformado;

li - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, ocupado pelo servidor até a data
de publicação desta Lei.

§ 1 - Aplicam-se as regras de posicionamento de que trata este
artigo ao servidor das carreiras instituídas pela Lei n 9 15.464, de 2005,
que passou a integrar o quadro efetivo de pessoal da Administração
Pública Estadual, em cargo correspondente à função pública de que
era detentor, em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

§ 22 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor.

§ 32 - Fica assegurado ao servidor que for posicionado nos termos
deste artigo, bem como ao que fizer a opção de que trata o art.1 1, o
direito previsto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 52 - O servidor nomeado para cargo das carreiras de que trata o
art: 12, no período compreendido entre a publicação da Lei n 2 15.464,
deT 2005, e a publicação desta Lei, será posicionado nas novas
careiras nos termos do Decreto a que se refere o art. 4.

Art. 6 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
que trata o art. 12, na forma do decreto a que se refere o art. 42, serão
nominalmente identificados em resolução conjunta do Secretário de
Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o 'caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir de 12 de janeiro de 2006.

Art. 72 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n2
10.254, de 1990, que não tenha sido efetivado será posicionado na
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estrutura das carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005, apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento a que se refere o art. 4g e mantida a identificação
como "função pública', com a mesma denominação do cargo em que
for posicionado.

Art. 8 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo ou função instituído ou transformado pela Lei n 1 15.464, de
2005, tomando-se como referência o vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria, observado o disposto no art. 0 e a correlação
constante na referida lei.

Art. 9 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no
Sistema de Administração de Pessoal - Sisap, no prazo de até trinta
meses contados da data de publicação desta Lei.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 99 , com base no mérito e no
tempo de serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 0 e
posterior ao último ato de posicionamento na classe, de progressão ou
promoção.	

CAPÍTULO III
DA OPÇÃO

Art. 11 - Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das
carreiras instituídas pela Lei n 15.464, de 2005, será assegurado o
direito de optar por permanecer no cargo ou na função pública
ocupados anteriormente ao posicionamento nas referidas carreiras.

§ 1 - A opção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito ao dirigente do órgão de
lotação do servidor, em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação
do decreto de que trata o art. 4.

§ 2 - O servidor que fizer a opção de que trata o 'caput" não fará jus
às vantagens atribuídas às carreiras instituídas pela Lei n 9 15.464, de
2005, nem ao vencimento básico e reajustes previstos nas tabelas
estabelecidas por esta Lei.
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§ 3 - O cargo ocupado pelo servidor que fizer a opção, de que trata
o "daput", será transformado em cargo da carreira correspondente, na
forma estabelecida na Lei 15.464, de 2005, somente após sua
vacância.

§42 - Será tacitamente ratificado o posicionamento, na estrutura das
carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005, do servidor que não
fizer a opção no prazo previsto no § 1 2 deste artigo.

§ 59 - Os atos decorrentes da opção de que trata o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, a ser publicada no órgão oficial de imprensa
do Estado ao final do prazo estabelecido no § 1 2 deste artigo.

§ 6 - Os efeitos da opção de que trata o 'caput" retroagirão à data
do posicionamento do servidor na nova carreira.

§ 79 - A aplicação do disposto no § 2 não implicará restituição aos
cofres públicos do valor dos acréscimos remuneratórios decorrentes
do posicionamento de que trata o art. 42 desta Lei, percebidos entre a
data de início da vigência das tabelas de vencimento básico instituídas
por esta Lei e a data da publicação da resolução a que se refere o §
5Q.

§ 8 - O não-exercício da opção prevista no "caput" não implica em
renúncia ao direito adquirido dos servidores que obtiveram título
declaratório pelo exercício de cargo de provimento em comissão, nos
termos previstos na legislação, em especial na Lei n. 2 14.683, de 30
de julho de 2003.

§ 92 - Fica assegurado ao servidor inativo o direito à opção de que
trata este artigo.	

CAPÍTULO IV
DA INCORPORAÇÃO DE PARCELA DA GEPI

Art. 12 - Aos valores das tabelas de vencimento básico de que trata
o inciso 1 do art. V e dos cargos de provimento em comissão, de que
trata a Lei n9 6.762, de 23 de dezembro de 1975, fica incorporado o
equivalente a 60% (sessenta por cento) da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - GEPI, de que trata o artigo 20 da Lei n 9 6.762,
de 1975, assim considerados:

- para os cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita
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Estadual - AFRE, de que trata a Lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005,
o percentual de incorporação será calculado sobre a base de 10.000
pontos-GEPI;

II - para os cargos de provimento eletivo de Gestor Fazendário -
GEFAZ, de que trata a Lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005, o
percentual de incorporação será calculado sobre a base 1.200 cotas-
GEPI;

III - para os cargos de provimento em comissão o percentual de
incorporação será calculado tendo como base os limites mensais da
GEPI constantes no Anexo III, pagos na data de publicação desta lei,
para cada cargo.

§ 1 - Ficam extintas as parcelas de pontos-GEPI e cotas-GEPI
incorporadas nos termos deste artigo.

§ 2 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
inciso Ido art. 1 9 compreendem a incorporação de que trata o "caput".

§ 32 - Os limites de pontos-GEPI e cotas-GEPI remanescentes da
incorporação de que trata esta Lei, para os cargos de provimento
efetivo e em comissão, serão identificados em decreto.

§ 42 - O limite mensal máximo da GEPI, no período de l de
dezembro de 2001 até 31 de dezembro de 2005, corresponde a cinco
vezes o valor do maior vencimento básico calculado na forma prevista
do art. 18 da Lei n 2 6.762, de 23 de dezembro de 1975.

§ 52 - A partir do dia l Q de janeiro de 2006 o limite mensal máximo
da GEPI, para efeito de pagamento, corresponderá a uma vez o valor
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III, da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

§ 6 - O servidor aposentado com direito à percepção de número
inferior a 6.000 pontos-GEPI ou 720 cotas-GEPI perceberá o mesmo
vencimento básico atribuído àquele com direito à incorporação do
limite máximo previsto nos incisos 1 e II, ficando extintas as parcelas
de pontos-GEPI ou cotas-GEPI.

§ 7 - O número de pontos-GEPI atribuído a título de Conta Reserva
será fixado em Decreto, e o seu valor total será o mesmo que o
percebido até a data de vigência desta Lei.

§ 8 - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que fizer a opção
de que trata o art. 11.

rsT



363

Art. 13 - Para o servidor que, até a data de publicação desta Lei,
passou para a inatividade em cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual - AFRE ou de Gestor Fazendário - GEFAZ, instituídas pela
Lei ng 15.464, de 2005, com direito a aposentadoria proporcional, a
diferença entre o valor do ajuste da aposentadoria proporcional,
decorrente da aplicação da proporcionalidade dos proventos posterior
à incorporação de que trata o art. 12 e o valor do ajuste da
aposentadoria proporcional, decorrente da aplicação da
proporcionalidade dos proventos anterior a essa incorporação, passa
a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
à revisão no mesmo índice e data do reajuste concedido ao
vencimento básico correspondente ao nível e grau em que estiver
posicionado o servidor.

Art. 14 - A parcela da remuneração correspondente aos adicionais
por tempo de serviço, atribuídos aos servidores ocupantes de cargos
de provimento efetivo e em comissão, de que trata esta Lei,
concedidos nos termos da legislação vigente entre 4 de junho de 1998
e a data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n2
57/2003, incidentes sobre a parcela da GEPI remanescente à
incorporação de que trata o art. 12, passa a ter natureza de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
atualização na mesma data e percentual da atualização do valor do
ponto e da cota GEPI.

Parágrafo único - Sobre a parcela não incorporada da GEPI não
haverá incidência dos adicionais por tempo de serviço adquiridos a
partir da data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n
57/2003.

Art. 15 - A aplicação do disposto nesta Lei não implicará alteração
nos valores unitários da cota e do ponto GEPI vigentes na data de
publicação desta Lei.

CAPITULO V
DA INSTITUIÇÃO DA GDI

Art. 16 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
CDI, para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
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Administração e Finanças e Analista Fazendário de Administração e
Finanças, de que trata a Lei n 2 15.464, de 2005.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará as condições,
os critérios, as formas e os limites para atribuição e pagamento da
gratificação de que trata o "caput".

Art. 17 - A GDI será incorporada aos proventos de aposentadoria e
pensões dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e
de Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a
Lei n 2 15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos
períodos de tempo estabelecidos na alínea "c" ou no parágrafo único
do art. 72 da Lei Complementar n 2 64, de 25 de março de 2002.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores
nas carreiras, de que trata o art. 1 Q , poderão ser considerados para
fins da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de
decreto.

Art. 19 - Os artigos seguintes, da Lei n 2 15.464, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.16-(...)

§ 32 - A progressão e a promoção, de que tratam esta Lei, não se
acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de desempenho
forem completados simultaneamente para ambas, prevalecendo neste
caso, a promoção.

Art. 19- Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional,
nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de
redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.".
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Art. 20 - No caso da promoção, de que trata o art. 16 da Lei 15.464,
de 2005, resultar em um aumento do vencimento básico do servidor
em percentual inferior a 3% (três por cento), a progressão seguinte
ocorrerá imediatamente após o servidor ter cumprido o interstício de
um ano de efetivo exercício no novo grau em que foi posicionado,
desde que tenha tido avaliação de desempenho individual satisfatória
neste período.

Art. 21 - O tempo de efetivo exercício, anterior ao posicionamento de
que trata o art. 49, não poderá ser utilizado, cumulativamente, para fins
do disposto nos artigos 10 e 18 desta Lei.

Art. 22 - A tabela de estrutura constante no item 1.2 do Anexo 1 da
Lei n 9 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta
Lei.

Art. 23 - São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual - AFRE e Gestor Fazendário - GEFAZ:

- ser removido "ex-officio", somente por ato do Secretário de
Estado de Fazenda;

II - não ser removido "ex-officio", salvo anuência prévia e formal,
quando ocupante de função ou cargo diretivo em sindicato, federação
ou confederação representativos de sua categoria;

III - ter garantido, a pedido, sua remoção para qualquer outra
unidade, obedecidas às competências funcionais, quando sofrer
ameaça à sua integridade física, em decorrência da execução de suas
atribuições, desde que comprovado em procedimento próprio.

IV - ter assegurado, quando receber ordem de prisão ou detenção
no exercício regular de suas funções, a comunicação do fato ao
Secretário de Fazenda:

V - ter assistência jurídica imediata prestada pelo Estado quando,
em razão do exercício regular de suas atividades institucionais, for
preso, detido ou acionado judicialmente;

VI - ter atendido, de pronto, seu pedido de apuração relativamente à
qualquer denúncia sofrida em decorrência do exercício regular de
suas atividades institucionais, garantida a publicação da inocência, se
for.:o caso;

VII - ser submetido à correição administrativa, somente por
comissão presidida por servidor da mesma carreira.
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Art. 24 - Ficam criados quinhentos e vinte e quatro cargos da
carreira de Técnico Fazendário de Administração de Finanças.

Parágrafo único - A quantidade de cargos de provimento efetivo
constante na Tabela 1.3 Anexo 1 da Lei n° 15.464, de 2005, passa a
ser mil duzentos e cinqüenta cargos.

Art. 25 - Os efeitos desta Lei não alteram os valores do prêmio por
produtividade previsto na Lei n 2 14.694, de 30 de julho de 2003,
alterada pela Lei n1 15.275, de 30 de julho de 2004, pagos em datas
anteriores a sua publicação.

Art. 26 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 27 - Ficam revogados o inciso V do § 1 2 e os § 4 , S, 6, 79 e

8 2 do art. 16, os art. 29, 30, 31, 32, 34, 35, § 2 Q e 32 do art. 36 e art.
37 da Lei n 2 15.464, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 9 de janeiro de 2006.

Anexo 1
(a que se refere o inciso 1 do art. 1 2 da Lei n2 ..................de

..................de..............
Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades

de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo
* A tabela referente ao item 1.1 - Carreira de Gestor Fazendário -

Gefaz - Carga horária: 40 horas foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 11.5.2006.

* A tabela referente ao item 1.2 - Carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual - Afre - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 11.5.2006.

Anexo II
(a que se refere o inciso 11 do art. l Q da Lei n ..................de

..................de...............
Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário

de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças

* A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 11.5.2006.



367

* A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 11.5.2006.

* A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 11.5.2006.

* A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 11.52006.
* A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso III do art.

12! da Lei n Q de de de ) - Cargo/Código/Símbolo/Pontos GEPI foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.5.2006.

Anexo IV
1 (a que se refere o art. 22 da Lei n ..................de .............de

.........de 2006)
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1 2 , 28, 31 e 33 da Lei n 9 15.464, de 13 de
janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças

1.1 - ................................................
.. A tabela referente ao item 1.2 - Gestor Fazendário - Getaz - Carga

horária semanal de trabalho: 40 horas foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.5.2006.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n Q 2005/2004. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO N 9 42/2006

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, comunicando a abertura de vista dos autos relativos ao
Balanço Geral do Estado, exercício de 2005, com a conseqüente
interrupção do prazo constitucional previsto para emissão do parecer
prévio do referido Tribunal. (- Anexe-se à Mensagem 

no 
57012006.)
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OFÍCIOS
Do Sr. Wellington Salgado, Senador, agradecendo o recebimento do

Ofício n9 573/2006/SGM, por meio do qual se encaminha a
Declaração Final do VI Fórum Parlamentar Mundial.

Do Sr. Francisco Gonçalves, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n Q 6.243/2006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo Paiva, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 6.18412006, do
Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Paulo Paiva, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
informando da impossibilidade de comparecer a debate a convite da
Comissão de Assuntos Municipais e indicando o Sr. Fabrício Torres
Sampaio, Diretor de Via do DER-MG, para representá-lo. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Antônio Edwaldo Costa Dunga, Presidente da Câmara
Municipal de Araçatuba, encaminhando cópia do Requerimento &
221/2006, de sua autoria, que apóia os servidores municipais
ocupantes de cargo em provimento em comissão desse Município.

Da Sra. Maria Célia Gama Feres, Prefeita Municipal de São Pedro
dos Ferros, prestando informações relativas ao Projeto de Lei &
3.056/2006, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n Q 3.056/2006.)

Do Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso, Presidente da Câmara
Municipal de Betim, encaminhando cópia do requerimento do
Vereador Alex Amaral, aprovado por essa Casa, em que solicita seja
encaminhada aos parlamentares desta Assembléia Legislativa moção
de apoio à aprovação do Projeto de Lei n Q 48/2003, que cria a APA
Várzea das Flores. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 48/2003.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa - MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.173/2006, da Deputada
Vanessa Lucas.

Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Diretor-Geral do DNIT (2), prestando
informações relativas ao Requerimento flQ 5.967/2006, da Comissão
de Transporte, e ao requerimento da Comissão de Transporte
encaminhado por meio do Ofício & 131/2006/SGM.
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Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei ns 3.074 e
3.085/2006, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se aos respectivas projetos de lei.)

Dos Srs. Dimas Wagner Lamounier e Almir Márcio Miguel,
respectivamente, Superintendente Regional e Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano da CEF, notificando da liberação de
recursos financeiros relativos ao mês de abril de 2006 destinados à
Copasa - MG, referentes às parcelas dos contratos que menciona,
com recursos do FGTS - Programa Pró-Saneamento.(- 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. Eduardo Andrade Santa Cecília, Assessor Especial de Ensino
Superior da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
prestando informações relativas ao Requerimento n Q 6.220/2006, do
Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Hebert Vicente Blaso, Superintendente de Suporte Técnico
da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes, prestando informações relativas aos
Requerimentos ns 6.228 a 6.237, 6.276 e 6.277/2006, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do
Delegado-Geral de Polícia, prestando informações relativas ao
Requerimento n 2 5.429/2005, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Líscio Camargo, Secretário Adjunto do Tesouro Nacional,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.949/2005, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais - Sindpol - MG e outros, solicitando seja elaborado projeto de
lei que crie o adicional de periculosidade para os profissionais que
trabalham com segurança pública.

Do Sr. Cristino Batista Neto, Presidente do Instituto Helena Antipoff,
encaminhando o relatório de atividades desenvolvidas por essa
entidade no ano de 2005, bem como cópia do Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo de Apuração de Resultado do referido ano. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
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Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Garcias Moreira de Carvalho, Presidente da Associação
Comercial da Ceasa, solicitando seja elaborada legislação específica
para evitar a desestruturação iminente desse setor e encaminhando o
informativo "Notícias do Mês". (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. José Lopes Daldegan, Presidente da Apae de Divinópolis,
encaminhando o relatório de atividades desenvolvidas por essa
entidade no ano de 2005, bem como cópia do Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo de Apuração de Resultado do mesmo ano. (- 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. Waldez Luiz Ludwig, agradecendo a esta Casa por ter sido
agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo nesta Casa.

TELEGRAMA
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,

reportando-se a convite para audiência pública formulado por meio do
Ofício n2 760t2006JSGM, comunicando sua impossibilidade de
comparecer à reunião. (- As Comissões de Assuntos Municipais e de
Defesa do Consumidor.)

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência registra

a presença, em Plenário, do ex-Prefeito de Ipatinga Chico Ferramenta.
Questões de Ordem

O Deputado Jésus Lima - Quero agradecer as correspondências
enviadas a esta Casa e também a deferência de V. Exa. com  os
servidores da Justiça que aqui se encontram.

São poucos os Deputados nesta Casa. E esse é um pessoal que
está lutando para conservar o direito a uma indenização justa. Fui
abordado por alguns companheiros tanto da cidade onde nasci, Aguas
Formosas, quanto do Município de Betim, onde tive uma reunião com
os servidores da Justiça.

Como V. Exa. sabe, o assunto é muito sério. Fui trabalhador no
Estado de Minas Gerais. Entramos com uma mão na frente e saímos
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com outra atrás, sem indenização, sem absolutamente nada, sem
nenhum direito, como garante a própria CLT. O assunto é muito sério,
e essa questão precisa de uma atenção melhor por parte da maioria
dos parlamentares desta Casa. O governo do Estado alega que não
tem recurso para bancar essa indenização. Pode até ser que, num
primeiro momento, essa indenização pese aos cofres do Estado; mas,
se fizermos uma escala, ao longo do tempo, isso fica fácil. A
arrecadação do governo do Estado passou de R$9.000.000.000,00
para R$15.000.000.000,00. E pode haver uma seqüência ou um
escalonamento dessa indenização. Além disso, os efetivos serão
admitidos e, consequentemente, o número de contratados diminuirá, e
isso não pesará tanto aos cofres do Estado, como está sendo
alegado. Então, queria fazer esse pedido.

Peço sensibilidade a V. Exa. e ao Presidente Mauri Torres, que V.
Exa. está representando e por quem tenho o maior respeito e carinho.
Trata-se de uma pessoa que sabe tratar muito bem todos nós, e
espero que o projeto do companheiro Deputado Dalmo Ribeiro Silva
seja apreciado nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Esta é a
Casa do povo, a caixa de ressonância, onde temos discussões. Sem
dúvida alguma, neste momento, encaminhamos mais uma vez ações
proativas em defesa do servidor público.

Quero saudar todos os servidores do Estado, particularmente os da
Justiça. Sr. Presidente, confesso a V. Exa. que o plano de fundo da
Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003, de nossa iniciativa,
não seria a indenização, mas a permanência no cargo, pelos longos
serviços que esses exemplares servidores têm prestado às comarcas,
à distribuição de Justiça. Mas confesso ainda que não havia outro
meio legal, constitucional, em decorrência do serviço prestado. Talvez
pela história, pelo cansaço, os servidores comparecem a esta Casa,
em busca do encaminhamento, da discussão desta Proposta de
Emenda à Constituição.

Sabemos das dificuldades e dos enfrentamentos, mas até agora não
temos efetivamente um valor a ser discutido, a ser tratado. Estamos
dispostos a discutir com os servidores, com o governo, para garantir
os direitos daqueles que aqui estão, postulando os seus legítimos e
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sagrados direitos.
Termino, Sr. Presidente, apelando a V. Exa. para que essa proposta

de emenda à Constituição seja incluída na pauta. Já foram demitidos
mais de 1.200 servidores. No dia 27 de junho, com certeza, teremos
uma grande massa, as famílias em tranqüilidade no seio de cada
comunidade. Particularmente, vemos aqui o sentimento da alma e do
coração de todos os servidores. Contamos com o apoio dos
caríssimos parlamentares. Que juntos façamos um pleito, discutamos
e encaminhemos para a votação e a promulgação dessa proposição,
de forma a garantir os sagrados direitos de todos os que enobrecem o
parlamento mineiro nesta tarde de hoje. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, de início, gostaria de
discordar da fala do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em 1988, o
Deputado não estava nesta Casa, mas assistiu à promulgação da
Constituição Federal deste País, que efetivou todos os funcionários
públicos com cinco anos de serviço, se não me engano, na data da
sua promulgação.

Em 1989, fui um dos sub-relatores da Constituição do Estado de
Minas Gerais. Promovemos a efetivação de milhares de funcionários
deste Estado, em virtude do tempo de serviço nos cargos públicos.

Ressalto que não tenho nenhuma simpatia pela Justiça de Minas
Gerais. Eu não me referi aos funcionários da Justiça.

Informo a V. Exa. que já solicitei à assessoria desta Casa um projeto
de emenda à Constituição para efetivar não só os funcionários do
Judiciário, mas também de todo o serviço público do Estado de Minas
Gerais, porque quem pode mais pode menos. Se, em 1989, com base
na atual Constituição, que dita as regras do Estado, efetivamos muitos
funcionários, podemos fazer o mesmo agora com os funcionários da
Justiça, do Ministério Público, da educação, da saúde, desta Casa,
enfim, com todos aqueles que prestam serviços a este Estado. Entra
governo, sai governo; sai um ruim, e entra um bom. Todavia os
funcionários que contribuíram para o engrandecimento do Estado, no
final de suas vidas, não têm sequer direito a uma aposentadoria
decente.

Há aqui algumas pessoas que já trabalharam comigo, pelas quais
tenho muito respeito. Digo-lhes e repito: não tenho respeito pela
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Justiça do nosso Estado, mas o tenho pelos trabalhadores de Minas
Gerais e por vocês, cuja maior parte não é apadrinhada por Juízes
nem é parentes deles. Lutaremos para que vocês permaneçam no
cargo, tendo em vista o engrandecimento do Estado.

Deus tem abençoado todos os Deputados desta Casa. Informo-lhes
que, embora contra a vontade de muitos, estou cumprindo o meu
sexto mandato. Ademais, sou candidato ao sétimo mandato. Não
estou aqui pedindo o voto de vocês, que enfrentam uma luta digna.
Vejo que alguns de vocês têm a minha idade, mas há também muitos
jovens, que ainda oferecerão seus serviços ao Estado por 20 ou 30
anos. Então, em virtude de um concurso, que pode até ser fraudado
para colocar parentes, é justo retirar vocês, que já conhecem tudo,
sabem o que precisa, imprimem eficiência ao serviço público?

Já discuti - e estou discutindo - essa questão com os meus pares.
Conto com o apoio do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que iniciou essa
jornada. Afirmo-lhes que esta Casa tem o poder e pode efetivar todos
os senhores. Daqui para a frente, lutaremos para que isso aconteça.

Sr. Presidente, agora pretendo fugir um pouco do tema. As vezes
algumas manchetes de jornais envergonham-me. Hoje acordei mais
sentido que no dia em que vi os Soldados da Bolívia invadirem a
Petrobras. Aqui se lê: "A Bolívia nomeia Diretores para a Petrobras".

Registro minha indignação com um Presidente que não defende
nossa Pátria. A Petrobras é do povo brasileiro e tem de ser defendida.
Nenhum boliviano pode assumir a Presidência de uma empresa
brasileira.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, eu também quero me manifestar a respeito da
Proposta de Emenda à Constituição n 9 2/2003. Nossa linha de
raciocínio vem ao encontro do início da fala do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Entendemos que o poder constituinte decorrente é
présente em todas as emendas à Constituição propostas na Casa.

Recentemente, tivemos oportunidade de votar a Proposta de
Emenda à Constituição n 39, e não entendo porque exatamente a
Proposta de Emenda à Constituição n 2 2 não vem à pauta para
podermos apreciá-la. Na verdade, dois pontos são rigorosamente
fundamentais nesta discussão. O primeiro é a quem interessa termos
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um Estado cada vez mais reduzido. Quando se faz o discurso da
obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, não se obedece, na
mesma intensidade, à Lei da Responsabilidade Social do Estado.

O Estado, para manter a sua atividade, precisa, nas suas áreas
essenciais, de um quadro de funcionários estáveis. Infelizmente
observamos, seja na Justiça, seja onde há professoras convocadas,
seja na saúde, seja no Poder Legislativo, um descaso enorme com
esses profissionais, que, muitas vezes, por mais de 20 anos,
prestaram serviço ao Estado sem terem reconhecido o vínculo com o
Estado.

Sr. Presidente, é preciso que nós, Deputados de Minas Gerais - e a
Assembléia Legislativa de Minas tem sido pioneira em tantas e tantas
coisas -, mais uma vez, não sejamos confidentes, mas inconfidentes
do terceiro milênio. Devemos nos posicionar contra esse projeto
neoliberal que quer um Brasil cada vez com um Estado menor, com
um Estado mínimo.

Precisamos ter em atuação a Justiça, a saúde, a educação e o
Poder Legislativo. Mas, para atuar, precisamos de bons funcionários.
Nada melhor do que bons funcionários do que aqueles que, durante
tantos e tantos anos, não cumprindo um mero estágio probatório de
dois ou três anos, mas dedicando a vida ao Estado de Minas Gerais,
construíram, com inteligência, a força e o respeito de Minas nos
demais Estados da Federação.

Em meu nome e em nome do PDT, queremos fazer um apelo para
que a Proposta de Emenda à Constituição n 1 2 seja apreciada no
Plenário desta Casa.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, inicialmente, solidarizo-me
com os serventuários da Justiça.

Aproveito a oportunidade para dizer que o pequeno Município de
Deita, na região de Uberaba - que o Deputado Fahim Sawan conhece
muito bem - vem sofrendo o grave problema do aumento dos
homicídios. Nesta manhã, acordamos com a notícia de que o padre de
Deita foi assassinado. Pedimos à nossa querida amiga Sandra,
competente Delegada Regional de Uberaba, que empreenda esforços,
aliás, como sempre fez em sua grande carreira de policial, para
desvendar não só esse homicídio, mas também os outros ocorridos
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em Deita.
& Presidente da Câmara de Deita nos ligou hoje pela manhã,

mostrando a sua preocupação com esse assunto. Ele está vindo a
Belo Horizonte para pedir socorro às forças policiais, especialmente
sobre um fato que abalou o pequeno Município de Deita: o
assassinato do padre daquela cidade na manhã de hoje. Temos
certeza de que as Polícias Civil e Militar de Uberaba e de Deita
empreenderão os esforços necessários para desvendar esse crime
que abalou toda a nossa região.

A Deputada Fusa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, servidores da Justiça, no ano passado, no dia 27 de
setembro, a Bancada do Bloco PT-PCdoB apresentou uma emenda
referente ao plano de carreira dos servidores, relativa à progressão na
carreira por escolaridade. Os professores que integram as carreiras
dos profissionais de educação básica terão seus vencimentos
correspondentes à habilitação específica alcançada,
independentemente do grau de ensino em que atuarem.

Essa emenda foi apresentada pelo Deputado Rogério Correia e,
posteriormente, por nós, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, e pelo Bloco PT-PCdoB. A emenda foi derrotada, com
a justificativa de que não havia recursos para implementar a
progressão na carreira da educação por habilitação, ou seja, por
escolaridade, que é um dos critérios mais importantes para a melhoria
da qualidade de ensino.

Nesta semana, o Governador decretou a escolaridade para o
aumento da progressão da carreira. Não havia recursos no ano
passado, mas, neste ano, há R$126.000.000,00 a mais. O aumento
na progressão da carreira por escolaridade é uma decisão
extremamente importante para os educadores e professores de Minas
Gerais e para a melhoria da qualidade de ensino. Será muito
importante para quem fez um curso superior, para quem se
especializou, para quem avançou na carreira.

Mando um recado ao Governador de Minas: quando há vontade
política e interesse político, os recursos aparecem. Para nós, é uma
vitória dos servidores da educação, que poderão crescer na carreira.

Acreditamos que essa emenda tenha sido fundamental. Foi
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derrotada na época, mas agora foi reconhecida. Fala-se que não há
recursos para arcar com a indenização. A pressão dos servidores,
somada à pressão desta Casa, deve levar o Governador a apresentar
uma proposta que recupere a histórica participação dos servidores de
Minas Gerais, por meio de seu trabalho, com decência,
responsabilidade e seriedade. Deixo nosso abraço a todos vocês.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N g 3.269/2006
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade São Sebastião, no

Município de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade São

Sebastião, no Município de Morada Nova de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Fundada em 9/8/64, a Casa de Caridade São

Sebastião é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade prestar assistência médico-cirúrgica, ambulatorial e
farmacêutica no Município de Morada Nova de Minas.

Desde sua fundação, esta entidade tornou-se amparo a todos
aqueles que não têm condições de buscar assistência médica em
outras cidades.

Hoje, lutando com muita dificuldade e contando com o abnegado
trabalho de seus Diretores, a Casa de Caridade São Sebastião tem
buscado desenvolver suas atividades de forma a atender um número
maior de pessoas, primando por um atendimento beneficente, gratuito
e, acima de tudo, de qualidade.

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

- 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, e/co
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.270/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Produtores Rurais da Taboca, com sede no Município de Presidente
Olegário.

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

Comunitária dos Produtores Rurais da Taboca, com sede no
Muhicípio de Presidente Olegário.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Taboca

encontra-se em pleno e regular funcionamento desde sua fundação,
ocorrida em 10/11/88, no Município de Presidente Olegário. E uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, sendo sua diretoria composta por
membros de reconhecida idoneidade, não remunerados pelas
atividades que exercem.

De acordo com o estabelecido em seu estatuto, o objetivo da
entidade é a prestação de qualquer serviço que possa contribuir para
a racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar as
condições de vida de seus associados.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 168, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.271/2006
Acrescenta artigo à Lei n 9 10.394, de 10 de janeiro de 1991, que

autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio-transporte para os
professores da rede estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Acrescente-se à Lei n 2 10.394, de 10/1/91, onde convier, o
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seguinte artigo:
"Art. ... - O auxílio-transporte de que trata o "caput" do art. 1 9 será

devido aos professores da rede estadual de ensino em todos os
Municípios onde instituição de ensino estiver a mais de 30 km (trinta
quilômetros) de distância do centro.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Célio Moreira
Justificação: A Lei n2 10.394, de 1991, autorizou o Poder Executivo a

instituir o auxílio-transporte para os professores da rede estadual de
ensino. A Lei & 11.050 de 1995, por sua vez, estabelece, em seu art.
52, que ao servidor público estadual que não goze de passe livre no
transporte coletivo serão concedidos dois vales-transporte por dia
efetivamente trabalhado. A Secretaria de Estado de Educação, no
entanto, só concede vale-transporte aos professores da rede estadual
de ensino dos Municípios com mais de 120 mil habitantes.

Os professores das cidades que não possuem 120 mil habitantes
acabam sendo prejudicados. Existem Municípios em que a escola
está situada há 40km e 50 km de distância do centro urbano. Os
professores têm gastos muito elevados para se deslocarem até a
escola e ficam com sua remuneração muito onerada. Aliás, o acesso
às escolas de Municípios com menos de 120 mil habitantes acaba
sendo, muitas vezes, mais difícil do que em cidades com esse número
de habitantes.

Para fazermos justiça aos nossos professores é que peço aos
nobres pares o apoio a este projeto de lei.

- 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°3.272/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Mário

Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guarda

Mirim Mário Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Sociedade Guarda Mirim Mário Alfredo Teodoro, do

Município de Inconfidentes, é sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, que objetiva contribuir para a formação moral,
cívica e religiosa dos jovens daquela comunidade, visando
proporcionar melhorias em sua qualidade de vida, através da iniciação
profissional em caráter de aprendizagem, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Sociedade Guarda
Mirim Mário Alfredo Teodoro, ao realizar atividades de inclusão social,
prestando serviços gratuitos e permanentes, de reconhecido interesse
público, zela pela integridade física e psíquica dos jovens de
Inconfidentes, resgatando-lhes a dignidade.

Ademais, fundada em 25110/2001, a entidade cumpre todos os
requisitos da 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 3.273/2006
Declara de utilidade pública a Associação Betei de Assistência -

ABA -, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Betel de

Assistência - ABA -, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Jbão Leite
Justificação: A Associação Betel de Assistência de Formiga é uma

entidade sem fins lucrativos que tem como objetivos prestar
assistência social com apoio a carentes nas áreas de saúde,
educação, alimentação, habitação, profissionalização, entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população, pelo que acreditamos que o reconhecimento da
entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem
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sendo realizado, contando com o apoio dos nobres colegas 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 3.274/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristão de

Contagem - ABCC -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Cristão de Contagem - ABCC -, com sede no Município
de Contagem.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Márcio Passos
Justificação: A Associação Beneficente Cristão de Contagem -

ABCC -, sediada nesse Município, tem como finalidade melhorar as
condições de vida dos moradores locais, por meio de centros de
convivência e assistenciais para crianças, adolescentes e da
execução de projetos de prevenção ao uso de entorpecentes, de
ações de qualificação social e profissional pelo oferecimento de
cursos de capacitação, profissionalizantes, de qualificação profissional
e de reciclagem, suplência, preparatório para vestibulares e concursos
públicos, cursos de iniciação musical, línguas, trabalhos manuais, etc.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.275/2006
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Saúd Mitre, com sede

no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Saúd

Mitre, com sede no Município de Cláudio.
Art. 2 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Neider Moreira
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Justificação: O Clube de Mães Saúd Mitre, com sede no Município
de Cláudio, atende todos os requisitos da Lei n 2 15.430, de 2005, e
tem como finalidades estatutárias a assistência à saúde da família, da
gestante, da infância, da adolescência e da velhice. Visa ainda a
aparar iniciativas de prevenção social, nas áreas econômica e de
lazer, ministrando vários cursos de qualificação profissional.

Em face do exposto, 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 9 3.276/2006
Declara de utilidade pública a organização não governamental

denominada Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lapinha -
Codecla -, com sede e foro no Município de Lagoa Santa.

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

governamental denominada Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Lapinha - Codecla -, com sede e foro no Município de
Lagoa Santa.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública a organização não governamental denominada Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Lapinha - Codecla -, com sede e
foro no Município de Lagoa Santa, que tem como objetivo principal
elaborar estudos das condições da comunidade, na busca de
soluções que possibilitem o desenvolvimento social, cultural,
econômico, educação artes e cultura, amparo à infância, à juventude e
à velhice, ao lazer, à preservação do meio ambiente; promover
campanhas beneficentes em geral, como festas, barraquinhas,
sorteios de brindes e quermesses, etc; realizar cursos, simpósios,
palestras cívicas e culturais, conferências, e outras; celebrar
convênios, parcerias, consórcios, compras e fornecimento, de comum
acordo em entidades publicas e privadas; filiar-se a entidades
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congêneres, desenvolver programas que visem ao desenvolvimento
agrícola e ao bem-estar social da população; promover atividades
técnicas, sociais e recreativas do interesse comum da população.

Considerando a missão e os objetivos da entidade administrativa,
submeto aos meus nobres pares este projeto de lei, pedindo 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 art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.277/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 33/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 33/2006 à empresa Frango Maravilhas Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72
da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
N 2 6.537/2006, do Deputado Marlos Fernandes, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a que
seja revisto o Anexo único da Deliberação Normativa Copam n° 074,
de 9/9/2004. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.538/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre a
destinação dada aos recursos solicitados no Projeto de Lei n2
2.95312006, do Governador do Estado.

N 2 6.539/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de cópia do termo de
acordo firmado entre o órgão e a Prefeitura Municipal de Nova Ponte
relativo à indenização dos atingidos pela construção da Usina
Hidrelétrica de Nova Ponte. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N 2 6.540/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
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formulado apelo ao Advogado-Geral do Estado com vistas à revisão
dos atos que determinaram a demissão de professores lotados na
Secretaria de Educação, bem como a imediata suspensão de novas
demissões. (- A Comissão de Administração Pública.)
N 6.541/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja

encaminhado à Auditoria-Geral do Estado pedido de informações
sobre os processos administrativos que determinaram a demissão de
professores lotados no Triângulo Mineiro. (- A Mesa da Assembléia.)

N 2 6.542/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Comunicações com vistas a que a
comissão procedente do Japão visite o mateI, no Município de Santa
Rita do Sapucaí.

N 2 6.54312006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República, ao Presidente do
Senado da República e ao Presidente da Câmara dos Deputados com
vistas a que a TV e o rádio digitais sejam incluídos entre os
beneficiários da Lei da Informática.

N g 6.544/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
forrhulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que promova
ações para a criação e a instalação de um centro de referência de
rádio e TV digitais no Município de Santa Rita do Sapucaí.

N 2 6.54512006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que
promova ações para a criação e a instalação de um centro de
referência de rádio e TV digitais no Município de Santa Rita do
Sapucaí. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N Q 6.546/2006, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, solicitando seja formulado apelo á Secretária de
Educação com vistas à aquisição de gêneros alimentícios para o
fornecimento da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino
destinados à educação de jovens e adultos.

N 2 6.54712006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Luiz Alberto Laborne
Tavares por seu trabalho voluntário em prol de pessoas vulneráveis
economicamente.

N 2 6.54812006 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

•-



384

formulado apelo ao Procurador de Justiça e Coordenador do CAO das
Promotorias de Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos
Agrários com vistas à apuração de denúncias de ameaças e
agressões ocorridas no Assentamento Paulo Faria, Fazenda Taquara
e Município de Prata, no Triângulo Mineiro, formuladas pelo
Movimento Libertação dos Sem Terra.

N 2 6.549/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
seja investigada denúncia relativa à concentração do mercado de
drogarias no Estado.

N 2 6.550/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja manifestada ao Ministro de Minas e Energia a preocupação
dessa Comissão diante da ausência de estoque regulador de álcool
combustível no País.

N 2 6.551/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município de São
João dei-Rei passe a ser considerado pólo macrorregional para ações
de saúde.

N 2 6.552/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que o Município de São
João dei-Rei passe a ser considerado pólo macrorregional para ações
de saúde.

Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja realizado fórum
técnico sobre a cultura mineira, no qual sejam debatidas a Lei de
Incentivo à Cultura e a aplicação do Fundo Etaduai de Cultura. (- A
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Laudelino Augusto e Luiz Fernando Faria, das Deputadas Elisa Costa,
Maria Olívia e outros e Eibe Brandão e das Comissões de Meio
Ambiente (4), de Participação Popular, de Direitos Humanos (4), de
Transporte, de Política Agropecuária e de Saúde.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e
de Cultura.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan.
• Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

solidarizo-me com todos os funcionários em relação à Proposta de
Emenda à Constituição & 2/2003, de autoria do Deputado Daimo
Ribeiro Silva. Temos de fazer justiça com todos esses servidores
contratados. Espero que haja não só a indenização desses servidores,
mas que todos sejam aproveitados e possam prestar seu trabalho ao
Estado de Minas Gerais.

Em primeiro lugar, gostaria de deixar clara a intenção deste
parlamentar. Que a justiça seja feita. Contem conosco para cerrar
fileiras junto a vocês.

Quero agora, Sr. Presidente, referir-me à fala do Deputado Zé Maia
quando abordou a morte do padre em Deita, nesta madrugada. E o
terceiro homicídio que acontece nessa querida cidade recém-
emancipada, Sr. Presidente. Estive hoje em contato com o seu
Prefeito, Dr. José Eustáquio, que muito tem trabalhado nesse sentido.
Sou testemunha do seu empenho para buscar soluções para Deita,
cidade pequena, que fica às margens do Rio Grande, faz divisa com o
Estado de São Paulo e é a primeira antes de se chegar a Uberaba.
Com o advento dos canaviais, das usinas, da migração e do aumento
da população, é claro que o Município apresenta problemas sociais
muito grandes, assim como outros do Triângulo Mineiro. Então, quero
deixar aqui o testemunho do trabalho do Prefeito José Eustáquio, que
não tem poupado esforços. Ele se encontra hoje em Belo Horizonte
buscando a atenuação desse problema, o esclarecimento das outras
mortes e principalmente a estrutura adequada para que a cidade de
Deita tenha mais sossego e paz. Testemunho ainda o trabalho
realizado quando esclarecemos a situação ao Governador, ao
Secretário de Segurança do Estado, aos Coronéis da Polícia Militar e
aos chefes da Polícia Civil, , mostrando-lhes que, naquele momento,
era importante que houvesse um aparato maior nessas cidades
fronteiriças. Na semana passada, o Governador Aécio Neves
demonstrou sensibilidade melhorando o aparelhamento dessas
polícias. Esperamos que solucionem e diminuam esse problema na
cidade de Deita.

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna fazer este pronunciamento:

- -
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Na quinta-feira próxima, dia 11, neste Plenário, a partir das 8h30min,
acontecerá o ciclo de debates "Luta contra as Drogas". Será um
momento de extrema importância, em que debateremos a prevenção
ao uso de drogas, o combate ao narcotráfico e as políticas públicas de
atenção, como tratamento e reinserção social do dependente químico.
Não tenho dúvida de que a maioria dos problemas relativos à violência
que ocorre hoje, em todo o País, devem-se às drogas, que,
indiscutivelmente, são as grandes mazelas da humanidade,
grassando, de forma indiscriminada, com conseqüências danosas ao
futuro das nossas gerações. E um problema de saúde pública global,
ao qual não podemos fechar os nossos olhos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente
10% da população dos centros urbanos consomem abusivamente
substâncias psicoativas, independentemente da idade, do sexo, nível
de instrução e poder aquisitivo. São esses detalhes que nos levam a
realizar esse ciclo de debates. E exatamente por isso que criamos a
Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas.

As estatísticas no Brasil mostram que apenas 30% dos dependentes
que procuram tratamento conseguem se livrar completamente do
vício. Dados obtidos pelo Centro de Acolhimento do SOS Drogas, em
Minas Gerais, no período de 2004 a 2005, registraram que, entre 537
usuários, 9,5% têm o primeiro grau incompleto e 13,6% possuem o
primeiro grau completo. A maioria destes tem baixa escolaridade.

Os usuários atendidos começaram a consumir drogas, em média,
com 15 anos, sendo que a maioria - 72.40I - começou o consumo
entre 12 e 17 anos. Esse dado me assusta muito. Pasmem os
senhores! Os 10,2% começaram a usar drogas com menos de 11
anos. Somente 0,4% usaram-nas pela primeira vez após os 40 anos.
A grande maioria dos usuários utiliza drogas pela primeira vez na
adolescência. Os maiores motivos apontados para o início ao uso das
drogas são influência, em primeiro lugar, seguido de curiosidade e
problemas familiares.

A idade média dos usuários que procuram o Centro é de 30 anos.
No entanto a idade média para o início do consumo é de 15 anos. Na
idade adulta, as pessoas começaram a sentir mais os prejuízos
causados pelo uso da droga, e as convicções adolescentes de que

_ _
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"nada de ruim acontecerá" e "eu paro quando quiser" caem por terra.
Esse é um dado que realmente nos preocupa. Somente 30%
conseguem livrar-se do vício nessa idade.

Sabemos que as campanhas de prevenção ao uso de drogas no
Brasil têm avançado. Tanto o poder público quanto as organizações
não governamentais atuam em uma das frentes dessa famigerada
cadeia, ou seja, na contenção do uso das drogas, tendo, como foco, o
usuário. Entretanto esses mecanismos não têm sido suficientes para
inibir a avalanche da oferta, oriunda do fornecimento do narcotráfico
organizado e consolidado como instância paralela de poder no nosso
país.

Os grandes contrastes sociais que se acentuam, cada vez mais,
com a inevitável globalização, possibilitam, para muitos, como única
expectativa de vida e sobrevivência, o mundo do tráfico. O exército de
marginalizados e excluídos se avoluma e ganha força com
contingentes inesgotáveis para o seu aliciamento.

Deputados, precisamos voltar os olhos às vítimas dessa terrível
perversão. Discriminadas, aprofundam-se no consumo, sendo presas
fáceis do narcotráfico, que, além de tê-las como clientes, tem muitos
como colaboradores para o crescimento dessa indústria, como seus
agentes, sem nenhuma opção de outro tipo de sobrevivência numa
economia que não cresce no nosso país.

Nesse sentido, deve-se reconhecer o importante papel que
desempenham as comunidades terapêuticas. Em Minas Gerais, há
aproximadamente 300 dessas comunidades, organizações não
governamentais que auxiliam no tratamento de dependentes de álcool
e de outras drogas e acolhem cerca de 27 mil dependentes químicos.

Ressalto aqui o importante papel desse governo ao criar a
Subsecretaria Antidrogas, que, nas mãos do competente Cloves
Benevides, tem realizado um papel de apoio essencial a essas
comunidades terapêuticas.

A Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas, criada nesta Casa,
ao propor esse ciclo de debates, reafirma sua atuação em sensibilizar
órgãos e entidades públicas e privadas a se engajarem em atividades
antidrogas; além disso, traz, mais uma vez, para a Assembléia
Legislativa, a missão de debater e propor alternativas que reforcem a
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prevenção e o combate às drogas em Minas Gerais.
Com o envolvimento e a participação dos órgãos de Estado ligados

ao assunto e de diversas entidades civis e não governamentais,
estaremos, sem dúvida, dando uma grande contribuição ao
fortalecimento de políticas públicas e sociais para aprimorar e
intensificar o trabalho na luta contra as drogas.

Digo a toda a população mineira, que, aliás, nos vê pela TV
Assembléia, que qualquer informação a mais sobre o ciclo de debates
que ocorrerá no dia 11, quinta-feira, pode ser encontrada no "site":
minasantidrogas. com . br.

Deixo o convite para que todos os Deputados desta Casa participem
para enriquecermos o debate. Logo após a abertura pela manhã,
falaremos sobre a prevenção de drogas, em que estarão envolvidos
todos os setores da educação deste Estado, aliás, da Secretaria de
Estado de Educação.

Logo após, teremos as políticas de atenção, tratamento e reinserção
social do dependente químico. Estaremos também com grandes
profissionais da área da saúde de nível estadual e nacional, quando
haverá um debate com as comunidades terapêuticas e com aqueles
que fazem tratamento antidrogas em nosso Estado. No período da
tarde, às 16 horas, trataremos do tema mais polêmico, mais difícil, que
é o combate ao narcotráfico.

Nessa questão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, necessitamos
realmente da presença de todos. Se o crime está organizado, se nós,
na condição de sociedade, não nos organizarmos, dificilmente
daremos conta de fazer frente a essa luta que tem sido tão desigual.

Senhores parlamentares e todos presentes, se não nos unirmos à
educação, à política, à religião, à polícia, à ciência e à medicina, não
teremos condições para enfrentar essa luta tão desigual contra o
tráfico de drogas existente aqui, no nosso Estado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado.
Cumprimento V. Exa., Deputado Fahim Sawan, e parabenizo-o pela

iniciativa desse debate nesta Casa. V. Exa., como Presidente da
Frente Parlamentar Antidrogas, tem contribuído muito com essa área,
tem-se reunido com comunidades terapêuticas, com subsecretarias,
dando o maior apoio e força a esse tema.
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Obstaria de solicitar não só a V. Exa., mas a todos os Deputados, o
empenho para a liberação dos recursos que apresentamos. Trata-se
de uma emenda ao PPAG e ao orçamento, da ordem de
R$600.000,00, podendo chegar a R$1.000.000,00, para ajuda às
comunidades terapêuticas.

A Subsecretaria Antidrogas, no ano passado, nem sequer tinha
recursos - nada - para trabalhar com essas comunidades. Então, foi
aprovado o orçamento, e seria de grande importância que a frente
presidida por V. Exa. solicitasse ao Secretário Danilo de Castro, ao
Governador, a liberação imediata dessa verba, para que essas
comunidades possam executar seus projetos.

Sabemos das dificuldades por que elas passam. V. Exa. tem
conhecimento de que trabalhamos com duas comunidades de
dependentes químicos, cigarro e álcool. São dadas lá quatro
refeições. Trata-se de uma fazenda muito simples, mas onde o
objetivo é resgatar a dignidade dessas pessoas e trazer para a
sociedade e esses jovens, homens e mulheres que, infelizmente,
caíram nessa praga: a droga. Portanto a Subsecretaria Antidrogas
terá recursos para aplicar.

O Governador Aécio Neves, preocupado com as comunidades
terapêuticas, aprovou a nossa emenda. Acredito que, a partir deste
mês, as comunidades poderão realizar seus convênios com a
Secretaria e receber recursos para recuperar esses nossos irmãos.

Estarei, no dia 11, com V. Exa. nesse debate tão importante, nesta
Casa. Obrigado.

O Deputado Fahim Sawan - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
Ressalto a importância da presença de V. Exa. neste debate, assim

como a de todos os Deputados da Frente Parlamentar de Luta contra
as Drogas, que, ao receberem a sugestão da emenda, aprovaram-na.
Como V. Exa. disse, haverá recursos da ordem de R$600.000,00,
que, com o trabalho de todos os Deputados, se transformaram em
R$1.000.000,00.

Segundo a Secretaria de Planejamento, esses recursos estão sendo
repassados, tanto é assim, que a Subsecretaria já está fazendo a
seleção das comunidades terapêuticas que o receberão.

Assim, ressalto a importância de todos os Deputados desta Casa,
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bem como da participação do público pela TV Assembléia. Esse
grandioso evento será transmitido, ao vivo, durante todo o dia, quando
serão abordados os temas da prevenção, do tratamento das
comunidades terapêuticas e do narcotráfico.

Concluindo o meu raciocínio, Sr. Presidente, gostaria, mais uma vez,
de convocar todos os Deputados desta Casa e a comunidade para
participarem do ciclo de debates do dia 11. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro
• Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, queridos funcionários do Judiciário mineiro.
Sinto-me na obrigação de prestar a minha manifestação de apoio e
solidariedade ao pleito justo apresentado pelos senhores e pelas
senhoras. Esta Casa, a Casa do povo, a Casa das transformações, a
Casa da justiça, a Casa da solidariedade, terá a oportunidade, de
forma muito sábia, de encaminhar, acolher e, acima de tudo, votar a
proposta de emenda à Constituição que ora representa o sentimento,
o desejo e o sonho de vocês, Consultores, de uma Minas melhor, de
uma Minas mais próspera.

Quero, neste instante, diante dessa mobilização tão importante,
reportar-me a dois acontecimentos. Um nos traz contentamento, mas
o outro entristece o povo brasileiro diante da irresponsabilidade
desencadeada pelo Presidente da Bolívia, Luiz Inácio Lula da Silva.
Ao lado da minha querida lbirité, dos mineiros, dos brasileiros, sempre
sonhamos e desejamos um Brasil melhor, um Brasil mais rico, um
Brasil mais firme, um Brasil mais decidido, um Brasil que proporcione
melhores condições de vida ao seu povo e que transforme,
verdadeiramente, a vida principalmente dos que se encontram
deserdados da sorte - os mais carentes, os mais pobres. Como Minas
e como o povo brasileiro, fiquei estarrecido diante da falta de reação
do nosso Presidente Lula à nacionalização das indústrias petrolíferas
na Bolívia. São mais de US$2.000.000.000,00, investimento
expressivo da Petrobras, que é de cada um de nós, do nosso povo, de
Minas e do Brasil.

Considerando, num primeiro momento, o pensamento ideológico, e
não o sentimento, o desejo nem a responsabilidade que devem
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nortear a ação de um Presidente, Chefe de Nação, o Presidente Lula
entendeu por bem não reagir, não repudiar, não contrariar essa
decisão funesta, prejudicial, desrespeitosa, autoritária daquele a quem
considera irmão: o Presidente da Bolívia, Evo Morales. Da indústria
paulista, 75% sobrevivem à custa do gás natural oriundo da Bolívia,
assim como 50% das instalações industriais de Minas.

E pergunto aos senhores e às senhoras, pergunto ao Brasil: Por que
o Presidente Lula não contestou essa ação irresponsável do
Presidente da Bolívia, não reagiu contra ela?

Noutro dia, ouvi o Presidente afirmar que, se por ventura houver
algum aumento de gás por determinação da Bolívia, não deixará o
valor ser repassado para o povo. Segundo ele, a Petrobras arcará
com o prejuízo. Pergunto então aos senhores e às senhoras: "A
Petrobras é de quem? Foi construída com o suor, com as lágrimas,
com a labuta de quem? Será que foi do Morales, do povo boliviano?".

Isso entristece a vida dos homens públicos que exercem suas
funções com dignidade e, acima de tudo, com espírito de lealdade ao
povo brasileiro e, mais do que tudo, de patriotismo. Parece que Lula
pretende ser eleito na Bolívia para dirigir os destinos dessa nação.

Houve o não-cumprimento do contrato e da palavra empenhada,
houve um grande desrespeito pelas normas vigentes entre países
vizinhos, que se pautam pelas boas normas de vizinhança, mas nada
disso sensibilizou o Presidente Lula, que foi apático, ficou inerte, e
imobilizado. Não gritou pelo Brasil, não colocou nosso país no
coração, achou por bem render-se a seu pensamento ideológico e
expressar ternura. Com seus arroubos, disse para a sociedade
brasileira que não teria nenhuma reação de raiva.

Também no queremos isso, mas o povo brasileiro exige que o
condutor da Nação reaja com firmeza, com determinação e com
honestidade, cumprindo os compromissos assumidos com sua gente.
E o Brasil ou a Bolívia; o nosso povo ou o da Bolívia; a nossa pátria ou
a terra da Bolívia?

Vemos aqui uma demonstração cívica, um belo exemplo de
cidadania, de luta e bravura das funcionárias e dos funcionários do
Judiciário, que lutam para que seu pedido justo seja atendido. Fico a
pensar que o Presidente Lula - neste instante, Presidente da Bolívia -
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deveria assistir a essa caminhada de vocês, que defendem, com
convicção, seriedade e respeito, uma reivindicação justa.

A Petrobras é do Brasil, é do povo. Sua história é revestida de
muitas vitórias e derrotas, iniciadas pelo saudoso Getúlio Vargas e
mantidas por JK e outros grandes Presidentes. Lamentavelmente,
neste momento em que se conquista e se aplaude sua auto-
suficiência em petróleo, nosso Presidente renuncia a suas
prerrogativas de condutor, de Presidente, de líder maior; entretanto o
que mais me dói, choca e deixa estarrecido é o fato de ele se
distanciar do espírito de brasilidade, da defesa intransigente dos
direitos nacionais e de nossas riquezas, de forma tão serena.

Lamentavelmente, o Brasil hoje chora e repudia esse triste
espetáculo que o Presidente Lula concede a seu povo. Muitas
indústrias modificaram sua matriz energética para o gás e agora
questionam: "o que faremos?". Os proprietários dos carros que
fizeram a transformação também perguntam: "o que faremos?".

E as termelétricas? Tanto investimento foi feito, bilhões e bilhões.
Esse é o retrato pintado pelo Presidente Lula, na Bolívia, que entrega
a riqueza do povo brasileiro a essa atitude irresponsável, leviana e
desrespeitosa de Morales em relação à República Federativa do
Brasil.

Por outro lado, Minas vive um espetacular momento de euforia,
conquistas e realizações, e certamente o sonho de vocês se realizará,
porque o Estado é bem conduzido. Minas é muito bem dirigida; Minas
foi saneada; Minas foi recuperada e saiu do déficit público, colocando-
se para todo o Brasil como um Estado ousado, inovador, bem
gerenciado, que teve a implementação de um choque de gestão e
uma política de valorização dos servidores públicos com o advento da
tabela salarial.

Ontem, essa Minas, que se transformou num notável canteiro de
obras, que tem expressivos investimentos na saúde, na educação e
na infra-estrutura; essa Minas, que hoje tem credibilidade e respeito
no cenário nacional, em face do trabalho do admirável Governador
Aécio Neves, teve a oportunidade de presenciar mais uma conquista
extraordinária, especificamente para o setor educacional.

Falo com alegria, porque sou filho de professor e tenho grande
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carinho pelos servidores da educação. O Governador Aécio Neves, de
forma inédita e num momento histórico, consegue conceder um
reajuste superior a 14% a mais de 80 mil professores do Estado
detentores de melhor qualificação, fazendo, assim, um
reconhecimento justo a essa classe que tanto trabalha pela
construção de Minas, reconhecendo o empenho dos professores na
construção de um futuro promissor para as gerações vindouras.

Deputado João Leite, em meu terceiro mandato como Deputado
Estadual, na condição de Vice-Líder do Governo, fico feliz de
compartilhar desse momento de alegria dessa nova Minas.
Certamente, o Governador ainda terá a oportunidade de conduzir os
destinos do Brasil, concedendo uma aula altamente preciosa,
principalmente para o Presidente Lula, que, nesse ato, não dignificou
o nosso povo, não honrou suas tradições de trabalhador e suas
origens e nem suas manifestações e programas, que sempre
sensibilizaram os trabalhadores e também este Deputado. Naquele
instante - era Deputado do PL, em lbirité -, todos juntos tivemos a
oportunidade de conceder uma votação histórica ao Presidente Lula,
que achou por bem cometer um crime de lesa-pátria, num ato explícito
de desamor à família, ao povo, aos jovens, às crianças e às pessoas
que verdadeiramente precisam do órgão público e, acima de tudo, da
Petrobras, referência mundial no setor.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei breve, pois V. Exa. faz
um pronunciamento importante dessa tribuna. Reitero nosso apoio e
aguardamos para votar a proposta de emenda que nos interessa
tanto.

Parabenizo-o por essa manifestação. Gostaríamos que o Presidente
da República fizesse o que V. Exa. fez. Ou, então, que desse lugar
para a diplomacia brasileira, que historicamente fez tão bem a
discussão com outros países. No entanto, agora, é alguém do PT que
discute as questões internacionais, e não mais os diplomatas ou o
corpo consular. Um senhor chamado Marco Aurélio Garcia é quem
discute. E, agora, fazendo graça com o dinheiro do povo brasileiro,
pois a Petrobras investiu US$1.000.000,00 na Bolívia, os quais
perderemos. Quem pagará essa conta?

Parabéns pelo seu pronunciamento, pois era isso que esperávamos
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do governo federal. Lamentavelmente, não ouvimos nem uma palavra
em defesa do povo brasileiro. Parabéns!

O Deputado Dinis Pinheiro - Agradeço por sua manifestação e
ressalto que o Presidente Lula foi muito mais sensível às
manifestações do povo da Bolívia que às do povo brasileiro. Inclusive
contestou as afirmações e posições do Presidente da Petrobras e de
muitos Ministros. Lamentavelmente, o Brasil perde muito com essa
atitude, sem amor e isolada, do Presidente Lula. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, antes de iniciar

meu pronunciamento, deixo claro que estávamos inscritos
regularmente, como determina o Regimento desta Casa. Na data de
hoje, a Presidência foi demasiadamente complacente com os
companheiros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente e que nos assiste
pela TV Assembléia, nesta tarde farei um registro muito triste. Mas
precisamos fazê-lo para que a comunidade mineira tome
conhecimento de que muitas vezes os fatos ruins são divulgados
amplamente, e o que é feito com amor, dedicação e sacrifício não é
lembrado da mesma forma. Por exemplo, quando um servidor público
perde sua vida em defesa dos demais cidadãos.

Hoje ocupo a tribuna desta Casa com o coração partido. Foi com
muito pesar que pude acompanhar, no último sábado, o enterro de
mais um guardião de nossa comunidade, o Ten. Júnio Ricardo
Nogueira de Faria, que morreu de forma estúpida, vítima de um
acidente com sua viatura. Com 31 anos, casado e pai de dois filhos -
um de 9 meses e outro de 2 anos -, servia à Corporação há 11 anos e
era Comandante de Turnos da 7 Cia. do 59 Batalhão.

Ele estava atendendo ao chamado de outra equipe da PM que fora
recebida a tiros por marginais, e, na altura do Bairro Bom Sucesso, ao
passar pela Via do Minério, o motorista perdeu o controle do veículo e
capotou a viatura, vitimando o citado oficial de polícia.

No domingo 7 de maio, durante seu velório no Cemitério Bosque da
Esperança, ao qual compareci, uma multidão de familiares, amigos e
colegas de trabalho aglomerou-se na capela onde o corpo estava
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sendo velado. Não foi difícil constatar o carinho e o apreço que todos
sentiam por ele.

E normal que as pessoas que comparecem a um enterro estejam,
de certa forma, mais fragilizadas e paire sobre o ambiente um clima
de consternação, mas não se tratava apenas de um simples enterro; o
quê se via era a demonstração clara do sentimento de perda
irreparável por parte de seus subordinados - Soldados, Cabos e
Sargentos. Todos que ali compareceram comentavam o tanto que o
Ten. Júnio era querido por seus colegas, pares, superiores e pela
comunidade.

O Ten. Júnio era um homem simples, alegre e que andava de bem
com a vida. Seus companheiros foram unânimes em afirmar o quanto
ele adorava seu trabalho e o quanto trabalhava com prazer em defesa
da comunidade.

Para todos nós, é muito difícil a perda de um ente querido, mas,
nesse caso, ressalto que ela foi muito grande não só para familiares e
amigos, mas também para toda a sociedade belo-horizontina. O Ten.
Júnio, além de exemplar pai de família, era muito comprometido com
seu trabalho. Hoje tenho certeza de que muitos cidadãos choram sua
perda, entre eles também estão as crianças que costumavam receber
dele atenção especial. Ele sempre andava com uma balinha no bolso
para fazer-lhes um agrado.

A multidão presente ao velório acompanhou todo o percurso da
capela até o local do sepultamento, prestando-lhe as últimas
homenagens. O pai, um Capitão reformado, a irmã e a esposa
estavam completamente desolados. Presenciamos uma cena muito
triste. Não havia como conter nossas lágrimas, pois não sobrara
espaço em nossos corações para outra coisa naquele momento.

Durante o enterro, notamos a presença do Comandante do seu
Batalhão e do Comandante-Geral da Polícia Militar. Enfim, todos
estavam estarrecidos com urna morte tão súbita, que deixará grande
vazio para os familiares e amigos. Estou certo de que a comunidade
perdeu mais um grande guardião.

Sr. Presidente, ao encerrar meu pronunciamento, volto a insistir que
o falecimento do Ten. Júnio foi uma perda irreparável. Certamente o
Ten. Júnio deu a vida defendendo a sociedade, no momento em que
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tentava socorrer outra equipe que se encontrava no embate do dia-a-
dia.

Nós, que estivemos lá na ponta da linha, sabemos perfeitamente
como isso ocorre e o prazer que sentimos quando estamos no serviço
ativo, no radiopatrulhamento, e conseguimos defender a sociedade.
Era esse o sentimento que víamos nos rostos dos policiais que lá
estavam, e que foram prestigiá-lo. Repito: havia uma grande multidão.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registrado nos anais desta
Casa a grande perda que sofreu a Polícia Militar, e - muito mais - a
perda da sociedade, pois ele era extremamente dedicado ao trabalho,
sempre zelando pela segurança pública na região de sua atuação.

Mudando de assunto, quero dizer que os seis Deputados do PDT -
Deputados Sargento Rodrigues, Sebastião Helvécio, que já se
manifestou como nosso Líder de Bancada, Alencar da Silveira Jr.,
Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Paulo Cesar - também apóiam a
Proposta de Emenda à Constituição n 2/2003.

Deixarei apenas um lembrete. Infelizmente, às vezes nossa memória
costuma falhar.

Recentemente, para demonstrar o quanto é legítimo o que está
sendo solicitado por esses servidores, o próprio Presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Hugo Bengtsson, deixou claro
para toda a imprensa que faria greve e iria descumprir o teto
estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Portanto, para
aqueles que não permitiram que os escrivães viessem aqui se
manifestar, é bom lembrar que o Presidente do Tribunal, há poucos
dias, manifestou-se publicamente, dizendo que não iria cumprir a
determinação do Conselho Nacional de Justiça.

O que está acontecendo com esses servidores é uma grande
injustiça - eu diria que é um pecado capital -, porque não podemos, Sr.
Presidente, deixar que os pais e as mães que aqui se encontram
deixem seu emprego com uma mão na frente e outra atrás.

E necessário que haja por parte da Assembléia, por parte deste
Poder, uma manifestação expressa de todos os Deputados e das suas
Bancadas, para que possamos fazer justiça. Muitos filósofos e
pensadores já diziam que o Estado somos todos nós, os Deputados,
os Desembargadores, os Procuradores, os policiais, os médicos,
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todos os que estão investidos nele. O Estado é a comunidade, é a
população. Se o Estado somos todos nós, por que não amparar
aqueles que trabalharam um, dois, três, cinco, dez, quinze anos, e
hoje estão sendo desamparados pelo próprio Estado?

2 Parte (Ordem do Dia)
1Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 2 Parte da reunião,
com a 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Requerimento n 9 6.502/2006, da Comissão de Segurança Pública,
tenha sua tramitação alterada para requerimento sem número e seja
encaminhado à Mesa da Assembléia.

Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2006.
Deputado Fábio Avelar, 3-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2 q do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação dos Projetos de Lei &s 2.614/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.234/2006, do Deputado Dilzon
Meio, ao Projeto de Lei n 2 2.448/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2006.
Deputado Fábio Avelar, 3 2-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação dos Projetos de Lei n 9s 2.590/2005, do
Deputado Doutor Viana, e 3.02512006, do Deputado Gustavo Corrêa,
ao Projeto de Lei n 9 2.087/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por
guardarem semelhança.
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Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2006.
Deputado Fábio Avelar, 3 2-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos ns 6.546/2006, da Comissão de Educação, 6.547 e
6.548/2006, da Comissão de Direitos Humanos, 6.549 e 6.550/2006,
da Comissão de Defesa do Consumidor, e 6.551 e 6.552/2006, da
Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 8 2 Reunião Ordinária, em 2/5/2006, do Projeto
de Lei n2 3.06112006, da Deputada Maria OUvia, e do Requerimento n2
6.464/2006, do Deputado Carlos Gomes; de Direitos Humanos -
aprovação, na 10 2 Reunião Ordinária, em 3/5/2006, dos
Requerimentos ns 6.469/2006, da Deputada Vanessa Lucas,
6.489/2006, da Comissão de Meio Ambiente, 6.495 e 6.497 a
6.499/2006, da Comissão de Participação Popular: de Meio
Ambiente - aprovação, na 11? Reunião Ordinária, realizada em
3/5/2006, do Requerimento n 9 6.449/2006, da Deputada Maria Olívia;
e de Política Agropecuária - aprovação, na 6 2 Reunião Extraordinária,
em 215/2006. do Projeto de Lei n g 3.052/2006, do Deputado Paulo
Cesar, e dos Requerimentos n 2s 6.44612006, do Deputado Carlos
Pimenta, 6.450 a 6.453/2006, do Deputado Padre João, 6.466 e
6.467/2006, do Deputado Doutor Viana, e 6.46812006, do Deputado
Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elisa Costa,

solicitando que o Projeto de Lei n Q 2.23612005 seja encaminhado à
comissão seguinte à que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232,
c/c art. 140, do Regimento Interno.

rs
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Requerimento da Deputada Maria Olívia e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Serviço Social do
Comércio - Sesc - pelo transcurso de seus 60 anos de fundação. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n 695/2003. A Presidência
defere o requerimento de conformidadé com o inciso VIII do art. 232
do I Regimento Interno. Arquive-se o projeto. Com a retirada de
tramitação do referido projeto, o Projeto de Lei n 2 3.206/2006, do
Deputado Durval Angelo, passa a tramitar, nos termos da Decisão
Normativa da Presidência n Q 12. Assim sendo, a Presidência
encaminha a matéria às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c com o art. 102, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

1.221/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar, no rótulo dos alimentos produzidos e
embalados no Estado, a identificação e a quantificação de gordura
"trans" presente em sua composição. 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 Direitos Humanos,

solicitando seja encaminhado ofício ao médico do Hospital das
Clínicas Samuel Libânio, do Município de Pouso Alegre, Dr. Francisco
Ernesto Barbosa Filho, CRM n Q 9.894, pedindo cópia de históricos e
de laudos médicos que porventura indiquem doenças profissionais ou
teores anormais de metais pesados em trabalhadores da MS Metais
Indústria e Comércio Ltda., instalada em Pouso Alegre, por ele
atendidos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhado ofício à Gerência Regional do Instituto Nacional do
Seguro Nacional em Minas Gerais, pedindo a relação de funcionários
da empresa MS Metais Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n2
0537472/0001-77, instalada em Pouso Alegre, que foram licenciados
ou afastados do trabalho por motivo de saúde, com especificação da
Classificação Internacional de Doenças - CID -, tendo em vista as
denúncias recebidas por esta Comissão sobre a contaminação por
chumbo de funcionários da referida empresa. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado pedido escrito de informação à Prefeitura Municipal de
Nova Ponte sobre cópia do Termo de Acordo firmado entre ela e a
Cemig, relativo às regras para a indenização dos atingidos pela
construção da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Gerência Executiva do INSS em Contagem, à
Gerência Regional do INSS, ao Presidente do INSS e ao Ministro da
Previdência Social pedido escrito de informação sobre a negativa ao
pedido de aposentadoria por tempo de serviço ao Sr. José Maria de
Carvalho na agência da Previdência Social de Contagem. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando ao
lbama-MG todos os relatórios, levantamentos, boletins de ocorrência e
quaisquer documentos de interesse público gerados sobre a
mortandade de peixes no trecho do Rio São Francisco compreendido
entre os Municípios de Três Marias e Pirapora. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando ao
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - cópia dos
relatórios elaborados pela comissão mista daquele órgão sobre o
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Certificado 64 e o processo de revisão dos procedimentos para a
Certificação Kimberley. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando às
Superintendências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal,
em Minas Gerais informações sobre os financiamentos feitos no
Estado para a criação e manutenção de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN -, bem como para outras atividades
solicitadas pelos proprietários das mesmas. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, que encaminha à
Ministra de Estado do Meio Ambiente questionamentos do Prefeito
Municipal de Jequitinhonha, Roberto Alcântara Botelho, dirigidos a
esta Comissão durante audiência pública que discutiu a criação da
Reserva Biológica da Mata Escura: "A Reserva Biológica da Mata
Escura foi criada para compensar possíveis danos causados pela
Barragem de ltapebi?" "A Reserva Biológica da Mata Escura foi criada
por pressão de organismos internacionais, os quais pressionam o
Governo Federal, para que se criem 100 (cem) reservas biológicas no
país?" "Por que passou, de 20.000 para 51.000 hectares, o tamanho
da Reserva Biológica da Mata Escura?" Com a palavra, para
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estivemos no
Jequitinhonha, acompanhando a questão da Mata Escura. Esse
requerimento é muito importante até porque o governo federal
determinou a transformação da área em reserva biológica, impedindo,
assim, a presença de pessoas no referido espaço. Todavia o governo
federal se esqueceu de que lá há um quilombo com 1.800 pessoas,
além de um assentamento que, anteriormente, fora objeto de
desapropriação pelo Incra.

Portanto, o nosso voto é favorável a esse requerimento,
especialmente porque há muitas pessoas aguardando
encaminhamento ao governo federal. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

••A
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, em que solicita
o envio de ofício ao Presidente da Fundação Nacional do índio -
Funai - e ao Ministro da Justiça, solicitando informações acerca da
situação em que se encontra o levantamento das terras indígenas em
Minas Gerais, atualmente em curso na Funai, com vistas a futura
demarcação e homologação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Declaração de Voto
Deputado André Quintão - Sr. Presidente, esse e vários outros

requerimentos apresentados são resultados de audiência pública
realizada pela Comissão de Participação Popular, por solicitação do
Conselho Indigenista Missionário, para discutir a situação dos povos
indígenas em Minas. Há 11 mil irmãos espalhados por 10 ou 11
grupos, em várias regiões do nosso Estado. Ademais, muitos desses
grupos não estão regularizados, e suas terras ainda não foram
demarcadas. Algumas etnias estão solicitando o reconhecimento, a
exemplo da etnia dos Curumins, na região do Mucuri e do Rio Doce.
Outras, como a dos Aranãs, estão espalhadas por várias cidades. E
muito importante que seja feita essa demarcação e regularização para
que os conflitos entre posseiros e grandes proprietários de terras, que
muitas vezes se apropriaram das terras dos povos indígenas, não
proliferem.

Sr. Presidente, solicitamos também providências, principalmente à
Funasa, relacionadas à saúde indígena, ao combate à desnutrição
materno-infantil entre os povos indígenas; e também providências
para implementação de ações que minimizem questões relacionadas
ao abastecimento humano de água e outras.

Estaremos não só encaminhando esse importante requerimento,
mas também solicitando uma audiência com o Presidente Nacional da
Funai, porque a questão indígena é de consciência cívica e de resgate
de uma dívida história que o povo brasileiro tem para com os nossos
irmãos e irmãs dos povos indígenas. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política
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Agrbpecuária, solicitando aos Srs. Roberto Simões, Presidente da
Fadmg, e Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg, providências
no sentido de que seja celebrado convênio entre a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e as entidades
representantes dos produtores rurais, com vistas à orientação e à
elaboração dos procedimentos relativos ao licenciamento ambiental
das atividades agropecuárias e agroindustriais. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde, solicitando ao Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais providências para que seja
analisada denúncia apresentada pela Sra. Neide Fernandes, conforme
o documento em anexo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando ao Diretor do
Departamento da Polícia Rodoviária Federal seja formulado pedido
escrito de informação com vistas à obtenção das estatísticas de
acidentes ocorridos no Viaduto Vila Rica, na BR - 040, trecho Belo
Horizonte - Rio de Janeiro, nos períodos anterior e posterior à
instalação da lombada eletrônica nas imediações daquele viaduto. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Laudelino Augusto, solicitando que o
Projeto de Lei 2.44812005 seja distribuído à Comissão de Meio
Ambiente. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Elbe Brandão, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n 2 2.97912006. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Jésus Lima - Obrigado, Sr. Presidente. Quero voltar ao

assunto dos servidores ameaçados de demissão. Agradeço também
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ao Deputado Mauri Torres, que anunciou que receberá a comissão
dos servidores. Quero dizer a eles que esse diálogo com o Presidente
da Casa é importante, porque aqui quem tem força efetiva é o
Governador do Estado.

Deixo uma sugestão: se não conseguirmos colocar essa proposta de
emenda à Constituição em votação, que possamos formar uma
comissão de Deputados para ir até o Governador Aécio Neves, com o
objetivo de sensibilizá-lo em relação a essa questão, pois esse
assunto é muito sério.

Estive em Furnas, onde foi realizado um concurso. Como os
servidores teriam de sair, mobilizaram-se, organizaram-se e estão lá
até hoje. Portanto, se os servidores continuarem organizando-se e
mantiverem esse movimento, conseguirão sensibilizar o Governador
de Minas e esta Casa, e, com certeza, aprovaremos a Proposta de
Emenda à Constituição n 2 002/2003. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dilzon
Meio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1, transferi-Ia à Deputada Elbe Brandão. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 30
minutos. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão - Antes de iniciar a prestação de contas
ao Poder Legislativo acerca do tempo em que estive no Executivo,
com dignidade e privilégio, na companhia do Governador Aécio
Neves, como Secretária de Estado, gostaria de hipotecar
publicamente, como já o fiz aos servidores públicos que pedem a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003, em
nome dos servidores do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri. Podemos ver faixas em várias cidades. Janaúba está
nessa luta com vocês, assim como Januária, Espinosa, Diamantina e
Montes Claros. Esses Municípios têm-nos procurado para mostrar sua
realidade, e buscam justiça. Como as leis são feitas pelas mãos
humanas, são passíveis de erro. Pelas nossas próprias mãos,
poderemos fazer justiça, que é o que vocês clamam.

Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus
nos amará, fazendo-nos belos como as árvores e os regatos, e nos
dará o verdor de sua primavera e um rio aonde ter quando acabemos.
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Foram muitos os caminhos que percorri durante os três anos à
frente da Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. O principal
caminho, em que sempre acreditei e que norteou minhas ações, é
aquele de que nenhum governo tem sucesso sem a confiança de seu
povo. Isso é visto claramente no governo Aécio Neves. O governo
deve ser responsável, dizer a verdade e obter a solidariedade desse
povo. A chave dessa aliança é a participação, a troca de experiências,
reconhecendo que o desenvolvimento começa dentro de cada um de
nós e que não podemos resolver problemas crônicos, como os
verificados naquelas regiões, com fórmulas demagógicas, fáceis de
enunciar e difíceis de realizar.

Acredito que qualquer estratégia de desenvolvimento territorial tem
como premissa a busca da diminuição das diferenças históricas
incorporadas na vida social e econômica da população das várias
regiões que formam o Estado de Minas Gerais. Tomando essa
assertiva como pressuposto, o Governador Aécio Neves criou a
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, objetivando a
implementação de ações políticas e públicas voltadas para a melhoria
dos índices sociais, o desenvolvimento econômico e o aumento do
capital humano e social dessas regiões.

Essa iniciativa propiciou vigoroso investimento na formação dos
cidadãos das comunidades locais e dos territórios, que passaram de
coadjuvantes a atores, criando novas oportunidades para articular,
coordenar e deliberar com os agentes econômicos, institucionais e
sociais. A implementação, a gestão participativa de programas e
projetos, o conhecimento acumulado da população local e suas
características foram respeitados para serem propulsores das
transformações das potencialidades no caminho da justa distribuição
de riqueza para a população regional.

Os desafios se apresentaram, e as soluções vieram por meio de
discussões locais que apontaram para oportunidades criativas de
construção transformadora e libertadora para as regiões do Norte e
Nordeste do Estado. Verifica-se que nos vales e no Norte de Minas
existe uma população ansiosa por aprender e disposta a melhorar sua
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perspectiva de vida. O que está sendo feito e o que se pretende é unir
essas forças, mágico contato dos diferentes, num desejo frenético de
aprender, trocar, vivenciar e respeitar o inusitado vindo de todas as
partes e de todos os lados.

Sr. Presidente, quando o Governador cria uma secretaria, puxa a
região para a pauta política do Estado. Ela nasce, e o Secretário de
Estado, apesar de contar com uma pequena estrutura, torna-se
membro de praticamente todos os conselhos de Minas Gerais, O
objetivo é não ser apenas uma secretaria temática, que trata somente
de educação e de saúde, mas uma secretaria que busca solução para
os problemas e efetua ampla parceria com outras, desenvolvendo
programas e projetos visando à remodelação.

Hoje Minas assiste ao resultado de 91% de aprovação da gestão
Aécio Neves. Quando as pessoas falam em choque de gestão, criado
pelo governo de Minas, devemos entender que visa a estabelecer um
novo modo de operação, saneando as finanças e buscando a eficácia
da máquina pública. Frente a um cenário de déficit financeiro, baixa
capacidade institucional e necessidade de mudanças inovadoras no
modelo de gestão administrativa, o projeto Choque de Gestão foi
dividido em quatro partes: a redução das despesas, o crescimento da
receita, a reestruturação e o gerenciamento de projetos. E importante
o que o Governador diz a respeito de o Estado gastar menos com ele
mesmo e mais com o cidadão, para que possamos, de fato, cumprir
nosso papel como promotores de uma sociedade justa, fraterna,
humana, igualitária e desenvolvida-

0 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, proposto pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, tem os seguintes
objetivos: o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado, a
racionalização e a coordenação das ações do governo, o incremento
das atividades produtivas, a expansão social do mercado consumidor,
a superação das desigualdades sociais e regionais, a expansão do
mercado de trabalho, o desenvolvimento dos Municípios de escassas
condições de propulsão socioeconômica e o desenvolvimento
tecnológico. O Plano Plurianual de Ação Governamental trata desses
projetos e dessa perspectiva.

Assim, Sr. Presidente, temos três caminhos. Um deles seria estar
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aqui neste momento com um calhamaço de papéis, com um plano de
desenvolvimento para o Norte e o Nordeste; o outro, perceber que o
Estado e o Poder Legislativo, que constroem juntos o PMDI e o
PPAG, têm essa missão e a exercem de forma muito equacionada; e
o último, levantar algumas bandeiras que possam, junto à população,
fazér a diferença.

Essa Secretaria nasceu com uma fragilidade institucional. De
público, agradeço a cada servidor do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, dizendo-lhes, como
Cristo: não suaram água, mas deram o seu sangue para que
pudéssemos ter a possibilidade de buscar parcerias com o governo
federal e a sociedade civil organizada e deixar somente
R$313.280.000,00 nessa instituição e nessa Secretaria. Isso com
apenas 90 profissionais. Essa foi uma parceria nossa com o governo
federal.

Começamos a relatar aqui os 21 programas e projetos que, em três
anos, desenvolvemos na região, beneficiando direta e
aproximadamente 700 mil pessoas. Hoje os recursos humanos da
Secretaria e do Idene somam 208 pessoas, a maioria são estagiários
e designados de outras secretarias. Há os programas Plantando
Esperança, que qualifica mais de 2 mil produtores rurais; Apicultura
em Desenvolvimento, que atende 20 Municípios e beneficia 1.500
cidadãos diretamente; Artesanato em Movimento de Minas Gerais,
que gerou para o Sebrae, em nível nacional termo de referência do
artesanato brasileiro, com a participação de 140 Municípios, o artesão
protagonista do seu tempo. O intermediário não mais levará a maior
parte dos recursos e da beleza do artesanato produzido nessas
regiões. Concretizamos o Vale Minas, que é um centro de negócios do
artesanato que atende 144 Municípios e beneficia aproximadamente
20 mil artesãos que compõem essa região, por meio de gestão
participativa e territorial e comitês intermunicipais.

Há ainda o programa Cozinhas Comunitárias Sertanejas, em que
foram atendidos 18 Municípios. Percorri de carro 188 Municípios de
abrangência da Secretaria. Isso foi muito bonito. Foram mais de
100.000km percorridos. Não ousarei dizer que os percorri como um
caminhoneiro que conhece cada palmo desses Municípios; porém,
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tenham certeza de que cada palmo por onde andei está cravado no
meu coração, com a consciência plena de que o que faltava para o
crescimento do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, de São Mateus e
da Região Central de Minas era uma decisão governamental. Isso foi
resultado da coragem do Governador Aécio Neves. Em 500 anos de
história, o País não conseguiu produzir isso para aquela gente. Não
podemos mais dizer que aquela região é desassistida. Pelo contrário,
vemos a presença do Estado em vários programas, como o Leite pela
Vida.

Na semana retrasada, lemos uma matéria publicada pelo "Estado de
Minas" que dizia que a desnutrição no semi-árido mineiro caiu de
17,9% para 5,3%. Gostaria de comemorar isso não apenas em razão
do programa Leite pela Vida. Foram distribuídos 150 mil litros
pasteurizados por dia à população carente. Esse leite foi comprado do
pequeno produtor rural, que movimenta 40 laticínios e cooperativas na
região. Esse programa foi muito importante.

Gostaríamos de agradecer à Pastoral da Criança. Dos Estados do
semi-árido, onde existe o programa, Minas Gerais é o único que
chamou a Pastoral da Criança para uma parceria. Há mais de seis mil
mulheres voluntárias em ação contra a mortalidade infantil,
caminhando diariamente para ajudar-nos a celebrar a vida.

Sabemos que esse programa, em parceria com o governo federal,
tem sido muito exitoso. Estivemos em Pernambuco, quando o
Presidente Lula entregou ao Congresso o projeto de recriação da
nova Sudene, que, até hoje, não foi aprovado e não há nenhum
resultado sobre isso. Fomos apresentados, à época, ao então Ministro
Graziano. Publicamente, gostaria de agradecer-lhe.

O resultado da diminuição da mortalidade infantil decorre de ações
compartilhadas, como o Programa Saúde da Família. Cada equipe do
PSF, no Norte e no Nordeste de Minas, recebe de R$1.750,00 a
R$2.000,00, para fazermos diferença e dar condições à região de se
transformar. Ao se cumprir a fala do Governador Aécio Neves, por
meio da destinação de recursos diferenciados, bem como a soma dos
esforços da sociedade civil organizada, a região avançará.

O Turismo Solidário é um programa em parceria com o Ministério do
Turismo. Aproveito para deixar o meu agradecimento ao Ministro
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Walfrido. Foi empregada uma metodologia inovadora. O Ministro foi
parceiro do Estado de Minas Gerais nessa concepção mineira.
Estamos concluindo-a, e o Ministro vai levá-la a outras regiões
carentes do País.

Os recursos alocados para o desenvolvimento da ovinocultura é
outro ponto fundamental. São 15 Municípios beneficiados, chegando-
se a 1.800 pessoas atendidas. Houve uma opção clara pelo
atendimento às comunidades indígenas e quilombolas. Agradecemos
a parceria com o Ministério da Integração Nacional, na pessoa do
Ministro Ciro Gomes.

Outro tópico diz respeito ao programa Crédito Fundiário. Tivemos a
oportunidade de coordená-lo por um ano e concluir 29 projetos,
atendendo diretamente 3.500 cidadãos. O programa foi repassado à
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos da Reforma
Agrária por entender que esse tema dizia respeito não apenas à
região de abrangência do Idene. Todo o Estado poderia beneficiar-se
dele.

Outra questão refere-se ao Plano de Desenvolvimento Territorial do
Mucuri, em parceria com o MDA. Temos a alegria de ter tido o
reconhecimento do Ministério e do Conselho Estadual como o melhor
plano desenvolvido. Aliás, está disponível no "site". Houve a
democratização, a participação e a visita a mais de 560 comunidades
que compõem o Mucuri.

Gostaríamos também de citar o estudo do impacto ambiental de
Berizal, que atingiu seis Municípios, um programa que deixamos
consolidado. Temos a tranqüilidade de ter um colega, Deputado
Ermano Batista, como sucessor.

Deixamos, como recursos em caixa, R$7.200.000,00, destinados à
construção de 4.500 cisternas em 53 Municípios, em parceria com o
MDS, o Ministério da Integração Nacional e a Copasa, grande parceira
nesse projeto.

Há ainda o programa Cidadão.Net . Chegamos a 34 Municípios com
telecentros, com comitê gestor e já atingimos mais de 12 mil jovens
que não teriam acesso à alfabetização virtual, uma possibilidade de
conhecer o mundo. Vemos hoje o telecentro como um instrumento
modificador dessa realidade, fruto de uma parceria do governo de

a



410

Minas com o governo federal, atingindo, indiretamente, mais de 90 mil
habitantes da região.

Uma das grandes bandeiras da qual nos orgulhamos neste
momento é o programa Cidadão Nota 10. Enquanto o Brasil tinha, em
média, 13% de sua população analfabeta, Minas Gerais tinha 12%.
Quando se faz o recorte desse território, a média é 30% de jovens e
adultos que não sabiam ler nem escrever. Em parceria com o
Ministério da Educação, estamos desenvolvendo esse programa, com
metodologia própria, construída e alinhada ao Movimento de
Educação Básica - MEB -, em que a metodologia é ver, julgar, agir,
saber, viver e lutar.

Pudemos deixar mais de 35 mil jovens e adultos alfabetizados nesse
tempo e, como existe monitoramento e avaliação, a perspectiva é
chegar ao final deste governo com um número aproximado de 60 mil
pessoas. Não é só aprender a ler e a escrever o nome. Ouvimos de
uma senhora de 80 anos: Aprendi a ler no programa Cidadão Nota
10, estou no EJA e quero ser professora". Em Botumirim, um senhor
de 70 anos disse: "Aprendi a ler no programa Cidadão Nota 10, estou
no EJA e quero ser biólogo". A partir de depoimentos como esses,
vemos a formação do chamado capital social na região.

Hoje, quem passa por lá vê claramente as mudanças que ocorrem.
O banco de leite materno, numa parceria com o MDS, está
fortalecendo Montes Claros, e há um núcleo em Diamantina. O
programa Sorriso no Campo, uma parceria entre a Fiemg e a
Secretaria Estadual de Saúde, está atingindo 112 Municípios, com
170 mil cidadãos beneficiados diretamente e quase 700 universitários
envolvidos, havendo a participação do Conselho Regional de
Odontologia, com cerca de 13 faculdades em cada etapa.

O programa caminha para sua quinta etapa. O Projeto Rondon em
Minas Gerais vai para sua quarta etapa, tendo beneficiado
diretamente 23.200 habitantes, podendo chegar a mais de 70
Municípios, e envolvendo mais de 15 universidades e mais de mil
rondonistas.

Há ainda o pacto Um Mundo para a Criança e o Adolescente do
Semi-Ando. Tivemos a presença do Unicef nesta Casa na semana
passada e conseguimos mobilizar mais de 90% dos Municípios, com
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uma conquista do Governador Aécio Neves. O Unicef estava
discutindo o pacto somente para o semi-árido, com 85 Municípios na
área de abrangência do Estado, mas estendeu o recorte territorial do
Governador, ampliando para 188 Municípios.

O Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR - possui em torno de
R$100.000.000,00 de investimentos. Foi o primeiro empréstimo ao
governo do Estado de Minas Gerais feito pelo Banco Mundial. Com a
participação das comunidades e com o critério de cruzamento da
população rural com o índice de desenvolvimento humano, o
Governador Aécio Neves dá autonomia aos Municípios, para que
determinem o que é melhor para eles e de que forma esses recursos
serão aplicados.

Eu brincava, muito assustada, quando o Governador me fez esse
convite e perguntei-lhe: "Governador, o que a história não mudou o
senhor acredita que haveremos de mudar?" E ele me respondeu que
sim, porque começaria partilhando com o povo do sertão, com o povo
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por onde andou, região que
representou muito na sua vida parlamentar.

Passados três anos, vemos hoje o cenário passando do discurso, do
plano de governo, à realidade. Setenta por cento do Pró-Acesso está
voltado para a área de abrangência do Idene. O maior investimento
"per capita" da Copasa hoje está na área de abrangência do Idene,
assim como o programa Luz para Todos, que tem mais de 70% dos
recursos do povo de Minas Gerais nessa área. As parcerias na área
de telecomunicação, de inclusão digital - um trabalho maravilhoso
desenvolvido pelo nosso colega, Secretário Bilac Pinto -, dos centros
techológicos e dos telecentros, assim como o trabalho feito pelo
Banco do Brasil, mostram uma outra realidade, uma outra fronteira
para essa região.

Hoje, nossa expectativa recai sobre um trabalho do Governador
Aécio Neves na busca de uma parceria para que possamos ter, na
maior parte dos Municípios que não dispõem dessa tecnologia, a
telefonia celular, pré-condição para o desenvolvimento.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Não poderia deixar de
expressar-me neste momento, Deputada Elbe Brandão, em relação à
capacidade de V. Exa. de chegar aqui e prestar contas da
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responsabilidade que lhe foi dada nesses últimos três anos. Sem
dúvida alguma, V. Exa. assumiu uma secretaria nova, com o desafio,
de dimensões superiores, de tratar uma política específica para uma
região que, no enquadramento do Estado de Minas Gerais, é uma das
mais sofridas.

V. Exa. também tem a dignidade e honradez de, além de prestar
contas de seu trabalho, demonstrar aqui que, nesse período, houve
uma importante parceria entre o governo estadual e o federal no
sentido de somarem forças para realizar uma atividade em uma região
tão carente. Considero essa uma qualidade de sua personalidade.

V. Exa. sempre foi transparente e justa e, ao resgatar essa parceria
e dar-lhe uma dimensão exata, demonstra que, em uma visão não
partidarizada e não artificial e politicamente polarizada por um clima
de disputa eleitoral, podemos desenvolver este país. O que foi feito
naquela região, com as duas parcerias, sem dúvida alguma será
esquecido por seu povo sofrido.

Certamente, temos maiores desafios. Aquela região precisa de uma
política de desenvolvimento mais abrangente. V. Exa., sem dúvida,
implantou as iniciativas necessárias das políticas emergenciais, que
são uma forma de minimizar o sofrimento de uma população há muito
sem atendimento.

Quero cumprimentá-la pela responsabilidade de fazer essa
prestação de contas pública do que lhe foi passado pelo governo e
pela grandeza de, ao demonstrar a parceria, resgatar o que é
fundamental no Estado. Parabéns por sua dignidade e grandeza na
prestação de contas de seu trabalho.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Elbe Brandão,
rapidamente quero parabenizá-la. Pude acompanhar o relatório e, de
alguma forma, seu trabalho à frente de uma secretaria dirigida àquela
região que precisava efetivamente de uma iniciativa como essa do
Governador Aécio Neves. E ele escolheu uma filha da região, alguém
que conhece suas lutas e seus problemas.

Parabenizo-a pelo trabalho desenvolvido. Conhecemos a grande
dificuldade de estar à frente de uma secretaria de Estado,
especialmente em se tratando de uma região como essa. V. Exa.
esteve à frente de seu destino, com a maioria dos recursos públicos

rÀ



413

guardados nas mãos do governo federal, com o qual, apesar dessas
dificuldades, V. Exa. conseguiu ainda fazer parcerias.

Isso é muito importante. Minas Gerais contribui com 10% do PIB
nacional, mas tem o retorno de apenas 0,78% de sua contribuição. E
V. Exa., à frente daquela região, cumpriu seu papel e fez um
importante trabalho para o Estado.

Parabenizo-a. Foi uma honra para todos nós, desta Assembléia
Legislativa, acompanhar sua trajetória e seu sucesso à frente de uma
secretaria tão jovem, mas tão importante para Minas Gerais, para o
Brasil, enfim para todos que amam aquela região tão rica.

Agradeço o aparte.
A Deputada Elbe Brandão - Obrigada, Deputado João Leite. Ao

chegar àquela região, avançamos no que se refere à seguridade
social, parabenizando o trabalho da Secretaria de Saúde. Com  as
crianças de 6 anos na escola, vimos Minas Gerais ser vanguarda.
Cada estudante transportado na região recebe um recurso maior do
que nas demais regiões do Estado.

Destaco ainda a parceria com a Secretária Vanessa, no programa
Cidadão Nota 10; e o carinho com que foi traçada a transversalidade
no Estado sem buscar o foco nas pessoas, mas nas causas. Agora
vemos essa região pronta, preparada para contribuir com o PIB de
Minas Gerais nos próximos anos. Hoje ela responde por 37% do
território, 16% da população e menos de 8% da riqueza.

Deputado Dilzon Meio, ora Presidente desta sessão, é público que o
Estado de Minas Gerais, por que o senhor também caminha - Sul,
Triângulo, Central, que têm mais riqueza, asfalto e energia em quase
todas as casas, pequenas taxas de analfabetismo e geração de
trabalho e renda - mostra-se dedicada e solidária ao Estado de Minas,
que precisa e hoje é alhada pelo Governador Aécio Neves como
jamais ocorreu na história.

Guimarães Rosa dizia que Minas são muitas. Um colega de
universidade - sou servidora pública da Unimontes - terminou uma
dissertação de mestrado em que conclui que os Gerais também o são.
Pelas mãos do Sr. Aécio Neves, Governador de Minas Gerais, as
Minas e os Gerais se encontram. Que Deus nos dê vida e continue
protegendo os nossos caminhos para vermos, no próximo censo,
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mudanças no mapa do IDH de Minas Gerais.
Há regiões do Jequitinhonha desprovidas de estrada, que já está

chegando. Que possamos ver o impacto, pois não havia energia nem
água. Quase mil escolas daquela área não tinham luz; sem energia,
não podiam utilizar tecnologia, o que reduziria as distâncias para
aquela gente. Percorri mais de 100.000km e tenho uma leitura clara
do verbo - compromisso do Governador com a região - e da verba -
compromisso efetivado numa parceria do Governador com o Poder
Legislativo e traduzida no PMDI, no PPAG e no orçamento do Estado.

Sr. Presidente, Deputado Dilzon Meio, que há 12 anos partilha uma
trajetória ao meu lado, obrigada pela tolerância. Nos três anos em que
estive tora desta Casa, sei que não fiz o melhor. Tenho a dignidade de
publicamente dizer isso, mas dei o melhor de mim para que a gente
do sertão e desses vales tenham esperança, sendo senhores de seu
tempo, história, vida e dignidade. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Minha primeira observação diz respeito
ao Deputado Jésus Lima, que, no afã de fazer discursos agradáveis,
traz à discussão fatos que não têm fundamentação. A Proposta de
Emenda à Constituição n2 2/2003 diz respeito ao Poder Judiciário.
Desde Montesquieu, sabemos que os três Poderes são autônomos,
independentes, organizam-se com orçamento próprio e estão
limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, caberá ao
Governador sancionar, mas o projeto diz respeito ao Poder Judiciário.
Não se pode dizer: se o Governador quiser. Talvez o PT esteja muito
animado com o Hugo Chávez, um ditador, um coronel que deseja ter o
poder até 2031. Nesse modelo ditatorial, isso caberia. Em uma
democracia, os Poderes se respeitam e se harmonizam, mas são
independentes. Portanto, não é como foi dito. Depende, sim, de esta
Casa aprovar. E, como se trata de emenda constitucional, não
depende de o Governador sancionar. A proposta de emenda à
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Constituição é promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislativa,
não cabendo o veto do Governador. Portanto, é algo que não diz
respeito ao Poder Executivo, mas aos Poderes Judiciário e
Legislativo. O Poder Legislativo decidirá se essa proposta de emenda
convém ou não. E já vimos manifestações de diversos partidos
favoráveis a essa proposta de emenda à Constituição. Não é uma
decisão do Governador, mas do Plenário desta Casa, que é absoluto
e pode decidir aprovar; o Presidente da Assembléia promulgará, e
caberá aos Poderes Executivo e Judiciário cumprirem o que foi
determinado por essa emenda à Constituição.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - O Senhor sabe muito bem
que esta Casa funciona, quando quer, a pedido do Governador do
Estado. O senhor sabe que, caso o Executivo não autorize, os
projetos votados aqui não vão em frente. Nesta Casa, há 77
Deputados, que só votam se a base do governo...

O Deputado Miguel Martini - Peço a V. Exa. que não fale por mim,
fale apenas por si.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Argumento assim porque V.
Exa. tem razão ao apresentar a discussão de Montesquieu, da divisão
dos Poderes, mas não é assim que esta Casa funciona. Se o
Governador quiser que um projeto não seja aprovado aqui, não o
será, porque ele tem maioria absoluta. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - A democracia supõe o contraditório. Eu
e o Deputado João Leite, no governo anterior, éramos Oposição, e o
governo não fazia sua vontade aqui, ele se dobrava diante da
Oposição, que era pequena.

Nós nos impúnhamos. Lembro-me de que, por causa de um projeto
de meio ambiente, esta Casa ficou por três meses sem votar nenhuma
matéria. Conhecíamos o nosso papel e o cumpríamos. O governo
acreditava que podia atropelar-nos, mas não conseguia. Há um
Regimento nesta Casa, e ele pode ser utilizado. Portanto, não é
verdade dizer que se trata da vontade do Governador.

Num regime presidencialista, o Presidente pode muito, mas não
tudo. Aqui, em Minas Gerais, há essa prática na nossa democracia.
Houve um momento em que eu e o Deputado João Leite estávamos
sozinhos contra os 75 Deputados, que não conseguiam impor sua
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vontade, porque usávamos os instrumentos democráticos regimentais
que estavam ao nosso dispor. Tínhamos decisão. Eu não queria saber
onde era nenhuma Secretaria de Estado de Minas Gerais, porque eu
estava na Oposição. Eu e o Deputado João Leite sofremos
perseguições e recebemos todos os tipos de ameaças, mas
cumprimos o nosso papel.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Neste momento, quero apenas reforçar as palavras de V. Exa.
com relação à votação de uma proposta de emenda à Constituição.
Essa proposta é votada pelos Deputados, pela Assembléia
Legislativa.

Nesse caso, como o Poder Judiciário é autônomo, tem seu
orçamento e poderá tratar do pagamento dessas indenizações. A
questão não está ligada aos cofres do Poder Executivo, do governo do
Estado, e sim aos cofres do Poder Judiciário.

Portanto, reforço as palavras de V. Exa., pois fica parecendo que a
decisão depende do Poder Executivo; o que não ajuda a explicar
como as coisas funcionam. Embolar a explicação não ajudará nada. O
importante é reforçar as palavras proferidas por V. Exa. nesta tribuna:
o Poder Judiciário pagará o que decidirmos aqui.

Cabe à Mesa desta Assembléia Legislativa incluir a proposta de
emenda à Constituição na pauta, para que a votemos. Como V. Exa.
disse, ela será promulgada na Assembléia Legislativa, e o Poder
Judiciário, de alguma forma, fica obrigado a fazer esse pagamento.

Fica parecendo que a proposta vai ao Governador, mas, repito, não
tem nada a ver com ele, e sim com o Poder Legislativo e o Poder
Judiciário.

O Deputado Miguel Martini - E com orçamentos autônomos,
independentes.

O Deputado João Leite (em aparte) - Perfeito.
O Deputado Miguel Martini - Há um valor. Votamos aqui o

Orçamento do Estado. Já definimos a cota do Poder Judiciário, do
Poder Legislativo e dos órgãos, tanto o Ministério Público quanto o
Tribunal de Contas.

Concordo com V. Exa.: essa fala serve para confundir as pessoas,
não ajuda em nada. Se alguém tiver de fazer pressão, que a faça com
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os Deputados, com o Presidente do Tribunal de Justiça, e não com o
Governador, pois estará pressionando a pessoa errada.

Queria trazer, para esta discussão, a questão nacional que, de
algum modo, nos tem envergonhado não apenas pelo lamaçal de
Brasília, mas também pela incompetência, pelo despreparo, pelo
desrespeito que o Presidente Lula vem cometendo permanentemente
ao povo brasileiro.

Assisti patético, assim como o povo brasileiro, ao encontro que
envolvia os governos da Bolívia e do Brasil e que foi presidido,
dirigido, orientado pelo Presidente Hugo Chávez. Que relação esse
encontro teve com a Venezuela? Foi divulgado pelos jornais que Hugo
Chávez ganhou a liderança que o Presidente brasileiro sempre teve
no cenário das 100 pessoas mais influentes. Ele simplesmente tomou
a liderança do Presidente Lula, que se deixou levar por um ditador, fez
uma intermediação e deixou o povo brasileiro vendido. Todos os
diplomatas, analistas, especialistas dizem que o Presidente Lula
deveria ter mandado àquele encontro, no máximo, um funcionário do
Palácio. O Presidente não poderia estar numa reunião em que o
interesse do Brasil estava em jogo e estavam discutindo Hugo Chávez
e Evo Morales. A situação é patética. Pior, desautoriza o Presidente
da estatal, que tem sido sucesso e orgulho nacional, e enfraquece a
Petrobras na negociação com o governo boliviano, dizendo que a
empresa continuará a investir. Agora, a mídia noticia que o aumento
será de 61%, pedidos pelo Evo Morales, e o Presidente Lula diz que a
Pefrobras o absorverá, como se fosse dono da estatal, como se a
Petrobras não estivesse no jogo internacional! Quem bancará esse
prejuízo? Ele diz que a Petrobras pagará. Como será feita essa
negociação? Chegando lá, o Presidente Morales ou o seu assessor
diz que o Presidente Lula afirmou que pode haver aumento, porque a
Petrobras o absorverá. Quer dizer, o povo brasileiro assistiu a uma
coisa patética. Não tenho outra palavra para isso.

O que vemos agora? Evo Morales avançando, dando certo com o
Brasil. Já está falando em tomar as propriedades rurais. Quem nos
defenderá, Deputados João Leite e Rêmolo Aloise? O Presidente da
República deveria fazer um discurso em defesa do pobre brasileiro!
Não negamos que a América Latina precisa de maior justiça social,
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que a Bolívia vive um momento difícil, como outros países, como o
Brasil! Deputado João Leite, o povo brasileiro pensava que o seu
Presidente estivesse preocupado com os seus pobres. Mas não,
parece que está de costas para o Brasil e preocupado em resolver o
problema do companheiro Evo Morales.

O que mais me estranha é que parece que ninguém espera nada do
Presidente Lula. Ele não sabe de nada do que ocorre no governo e na
política internacional, fala suas "abobrinhas", e todos dizem: 'E assim
mesmo, deixa para lá". Que situação difícil em que nos encontramos!

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Nesta reunião, em aparte ao Deputado Dinis Pinheiro, falei
sobre essa questão. Alguns aspectos desse episódio doeram-me
muito. Doeu-me ver o exército boliviano subjugar os funcionários,
tomar o comando de uma empresa brasileira instalada em solo
boliviano. Agora, a Bolívia designa os Diretores da Petrobras. Hoje, na
Bolívia, a Petrobras é dirigida por bolivianos escolhidos pelo
Presidente Evo Morales. Isso é demais!

V. Exa. está correto. Quando o povo escolheu o atual Presidente,
entregou-lhe a defesa das empresas, dos brasileiros que estão no
exterior, da soberania do País. O que o Presidente fez? Entregou tudo
a alguém do seu partido, enviando para escanteio o corpo diplomático
brasileiro. Os diplomatas brasileiros têm história no mundo. V. Exa. é
formado em História, conhece a história da diplomacia brasileira.
Basta lembrar o que fez Rio Branco, que tirou da própria Bolívia para
o Brasil o Estado do Acre. Temos uma história de entendimentos com
os outros povos.

Lembremos, ainda, Osvaldo Aranha. Aliás, na quinta-feira, V. Exa.
presidirá a reunião solene de comemoração dos 58 anos de
Independência do Estado de Israel com a figura de Osvaldo Aranha
representando o Brasil, com o voto do nosso país em favor do Estado
de Israel. Essa é a história da diplomacia brasileira.

Agora, deixam de lado os diplomatas brasileiros, o corpo consular e
os Embaixadores. Enquanto isso, designa alguém do seu partido para
discutir as questões internacionais. Será que o povo brasileiro votou
no Presidente Lula para vê-lo fazer isso?

Ora, por que apoiou o Presidente Evo Morales e apóia Hugo
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Chávez, já que, ideologicamente, pensam do mesmo jeito, ele tem o
direito de entregar US$1 .000 . 000 . 000 , 00 do povo brasileiro investido
na Bolívia? Por isso, ele tem o direito de entregar ao governo boliviano
as fazendas que os brasileiros compraram e a siderúrgica que uma
empresa daqui estava construindo na Bolívia?

Concordo com V. Exa., pois isso não é o que o povo esperava de
seu Presidente, que entregou a soberania brasileira. Não ouvimos a
voz do Presidente Lula. V. Exa. indagou: "O que este país poderia
fazer para seus pobres com US$1.000 . 000 .000, 00?" . Poderia gerar
emprego e renda. No entanto, o Presidente quer entregar
US$1.000.000.000,00 e os demais investimentos aos bolivianos,
porque pensa como ele. Concordo com V. Exa., o Presidente não tem
o direito de fazer isso.

Parabéns pelo pronunciamento vigoroso que faz da tribuna da
Assembléia Legislativa. Lamento não vivermos em um regime
parlamentarista, pois, sem dúvida, agora teríamos um voto de
desconfiança. Assim sendo, o Presidente, como Primeiro-Ministro, e
todo o seu gabinete cairiam. Parabéns, Deputado Miguel Martini!

Q Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, isso não ocorre
só na Bolívia. O Presidente Hugo Chávez gostou da idéia, está
reajustando os preços, e o fará na Petrobras, que também opera na
Venezuela. Como ele vai dar razão a Evo Morales?

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. me provoca, o BNDES
investiu no metrô de Caracas. O que não temos no metrô de Belo
Horizonte foi investido no metrô de Caracas. A resposta é que
continuaremos a pagar essa conta da Bolívia, da Venezuela, porque o
Presidente ideologicamente pensa igual e o Sr. Marco Aurélio Garcia,
que substitui o corpo diplomático brasileiro, negociou dessa maneira
lamentável.

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, será que o
Presidente Lula está pensando em ser Presidente da América Latina?
Será isso? Quem sabe?! Primeiro, precisaríamos criar o parlamento
da América Latina. Depois, poderíamos falar dessa integração, sonho
antigo que tantas pessoas tentaram e ainda o acalentam. Deputados
João Leite e Rêmolo Aloise, entretanto acalentam esse sonho se o
Brasil assumisse a liderança. Há 15 anos, fiz um curso de formação
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política na Venezuela, que não era do Hugo Chávez, mas do povo
venezuelano. Nessa época, em conversas de cafezinho, lembro-me
da frase de um ex-Ministro. Se não me engano: "O Brasil é um gigante
que está adormecido". O nosso medo é que ele resolva se virar e
mudar de lado. Isso nos esmagará.

Todo o mundo esperava que o Brasil assumisse a liderança da
América Latina. Hoje vemos o Cel. Hugo Chávez dando suas opiniões
no Peru, no Chile, na Bolívia, na Argentina e no Uruguai. Foi ele quem
assumiu a liderança, um país com menor expressão, em todos os
sentidos, que o Brasil. Não que sejamos os melhores, mas a liderança
caberia naturalmente ao povo brasileiro.

Teremos de esperar a próxima eleição para um Presidente de
verdade, preparado e capaz de fazer esse trabalho, de unir a América
Latina. Essa união é desejável para podermos negociar com os mais
poderosos, mas não desse jeito. Como posso acreditar em alguém
que vende o Brasil com facilidade?

Deputado João Leite, demais Deputados e telespectadores, a
segunda questão é estarrecedora. Estou estarrecido por ver o
Secretário-Geral do PT, por muitos anos, Sr. Silvio Pereira, em
entrevista a um jornal do Rio de Janeiro, de grande circulação
nacional, dar todas as informações, com nomes e dados. Disse que o
Presidente Lula, o Mercadante, o José Genoíno e o José Dirceu
comandavam tudo. E não acontece nada. Estou encabulado. Não foi a
Oposição que inventou ou manipulou. E gente lá de dentro, que
controlava, segundo o Roberto Jefferson, parte significativa dos
cargos desse governo, das estatais. Era ele quem definia quem ia
ocupar determinado cargo.

Agora, ele vem a público, com medo de ser assassinado ou de
represálias, denunciar tudo. Diz que o Presidente Lula estava
envolvido. Não vimos o Presidente Lula dizer uma palavra. Neste
momento, ele se porta como se fosse um autista. Não sei o que está
acontecendo, já que o Presidente não percebe nada do que acontece.

Povo brasileiro e povo mineiro, este é o momento de fazermos uma
profunda reflexão. A sociedade precisa discutir a questão do
parlamento nacional, do Congresso Nacional. A cada semana, uma
nova "pizza" é assada. A cada semana, há graves denúncias
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envolvendo corrupção e liberação de recursos. Parece que uma nova
denúncia faz com que a última e a penúltima sejam esquecidas, e por
aí afora. Este é o momento de a sociedade organizada discutir a
realidade que estamos vivendo e sobre ela refletir. O povo brasileiro
sonhou e precisa continuar sonhando. Alguém, maldosamente,
afirmou que a esperança é a última que morre e que já morreu, mas
não morreu, não. Como já disse, este é o momento de fazermos uma
grande reflexão e indagar o que podemos fazer.

Este país não avançará se não fizermos uma reforma político-
partidária verdadeira. Este país não avançará se não fizermos uma
reforma tributária e fiscal. Este país não avançará se não
melhorarmos a relação entre os Poderes e entre os entes da
Federação. Para isso, é preciso que o País caminhe pelo menos
numa normalidade; todavia, a cada dia, pessoas do próprio governo
alimentam a desconfiança do povo brasileiro. Não é a Oposição que
está fazendo isso, e sim as pessoas do governo. Quando Roberto
Jefferson denunciou, era ele do governo, de confiança. Acertaram as
coisas entre eles. Silvinho Pereira, Secretário-Geral do PT, era
homem de confiança de Lula e José Dirceu.

Cada um deve assumir a sua cota de responsabilidade, mas não
nos cabe calar. Cada um de nós deve ocupar o seu espaço de
discussão, de reflexão, de avaliação. A imprensa e a Igreja são
fundamentais nesse processo, assim como a sociedade organizada e
os sindicatos. Este é o momento de se fazer uma profunda reflexão,
caso contrário, continuaremos aceitando como normal aquilo que é
uma aberração. A dança da Deputada Guadagnin reflete bem este
momento, em que, como diria o mineiro do interior, parecem caçoar,
rir de nós e virar-se de costas para os reais interesses da sociedade
brasileira. E assistimos a tudo estarrecidos. Essa reflexão deve ser
feita.

Encerro dizendo que o Presidente Fernando Henrique, de quem
sempre fui um crítico veemente neste Plenário, em entrevista
concedida à TV Bandeirantes, afirmou que a única coisa boa que ficou
deste governo foi absolutamente a continuação da mesmíssima
política econômica que ele havia iniciado há oito anos.

Sr. Presidente, faço a metade do meu pronunciamento, que será
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completado provavelmente
esse tema deve ser discu
parlamentares. Seria bom
estivessem aqui e que a sc
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

amanhã ou depois,
:ido e debatido com
que a Oposição e
ciedade pudesse faz

porque acredito que
presença maior de
a Situação federal

ar o seu julgamento.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - A Presidência verifica,

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

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 26/4/2006

As 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Carlos Gomes 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 Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputada Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o tema "Governança e
governabilidade - fundamentos, princípios e diretrizes para a gestão
ambiental" e os subtemas 'Alianças estratégicas intersetoriais na
gestão ambiental" e "O modelo do sistema nacional e estadual de
recursos hídricos". A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião
para ouvir os Srs. Patrícia Helena Gambogi Boson, Secretária
Executiva do Conselho de Empresários para o Meio Ambiente -
Cema-Fiemg -: Cláudio Cavalcanti, Consultor da Alianças Estratégicas
Intersetoriais na Gestão Ambiental; Maria de Fátima Chagas Dias
Coelho, Consultora do Modelo do Sistema Nacional e Estadual de



423

Recursos Hídricos; Luís Lobo, da Semad; Ronaldo de Luca, da
Copasa; Fernando Cardoso, do Seapa; Mário Campos, da Siamig;
Nilde Russo Silva Ferreira, da Ocemg; Taís Rêgo de Oliveira, da
Fiemg; Priscila Carvalho, da Sede; Thales Heliodoro Viana, da
Copasa; Odair Santos Júnior, do Crea-MG; Rodrigo Pontes, da
Faemg-SMEA; Ricardo Castilho, do Sindiextra e Câmara da Indústria
Mineira; Rosa Maria Laender Costa, da Feam; Manha Carvalho de
Meio, do Igam; José Geraldo Mageste, da UFUJM-UFU; Cláudio Luís
Machado, do ibama; Eduardo Nascimento, da Fetaemg; Angelina
Maria Lanna de Moraes, da Feam; Guilherme Dias de Freitas, da
V&M, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson, Secretária
Executiva do Conselho de Empresários para o Meio Ambiente -
Cema-Fiemg -, para as suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3a Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: dos Deputados Paulo Piau,
Carlos Gomes e Doutor Ronaldo (2), em que solicitam seja realizada
reunião para debater o tema 'Diagnóstico da biodiversidade em Minas
Gerais" e os subtemas " Desafios da conservação da biodiversidade
mineira", "Convenção da diversidade biológica" e "Biodiversidade: uso
e conservação", com representantes da Fundação Biodiversitas, da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, da
Confederação Nacional da Indústria e Ministério do Meio Ambiente, e
em que solicitam sejam convidadas as entidades que menciona a
indicarem representantes para acompanharem, como convidados
permanentes, os trabalhos desta Comissão; e do Deputado Carlos
Gomes, em que solicita seja convidado o Ministério Público Estadual,
através da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, a indicar um
representante permanente para acompanhar os trabalhos desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Carlos Gomes, Presidente - Doutor Ronaldo.

ATA DA 8ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
44 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

2/5/2006
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Gil Pereira, Biel Rocha e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel
Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições constantes na pauta. Passa-se à 2 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n g 3.061/2006
(relator: Deputado Domingos Sávio), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n
6.464/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
2.883 e 2.84312005. Passa-se à 32 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados Rogério Correia e Biel Rocha, em que solicitam seja
realizada audiência pública desta Comissão, com convidados que
mencionam, para discutir a situação da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais e a possibilidade de a orquestra ser gerenciada por uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Gil Pereira, Presidente - Biel Rocha - José Henrique.
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ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 2/5/2006
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elbe Brandão (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação
da Liderança do BPSP) e os Deputados Gustavo Valadares, Antônio
Júlio, Sargento Rodrigues, Célio Moreira e Dilzon Meio (substituindo
os dois últimos aos Deputados Dinis Pinheiro e Fahim Sawan,
respectivamente, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Jayro
Lessa. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, assume a Presidência, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no I Q turno, o parecer pela aprovação, do
Projeto de Lei n Q 3.236/2006 na forma do Substitutivo n2 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Neste momento, retiram-se da reunião
os Deputados Sargento Rodrigues, Antônio Júlio e Célio Moreira.
Estando a reunião sem quórum para o funcionamento, o Presidente
deixa de apreciar os Requerimentos ns 6.454, 6.456 e 6.457/2006,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Gustavo Valadares - Jô

Moraes.
ATA DA 9? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 42

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM
3/5/2006

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a atuação do SUS na área
de psiquiatria e, em especial, o descredenciamento de hospitais
psiquiátricos no Estado. A Presidência convida os Srs. Pedro Gabriel,
Coordenador Nacional da Area Técnica de Saúde do Ministério da
Saúde; Martha Elizabeth de Souza, Coordenadora de Saúde Mental
da Secretaria Estadual de Saúde; Cláudio Moretzsohn, Diretor da
Associação de Hospitais de Minas Gerais; Renato Miranda, Diretor
Clínico do Hospital Prontomente - Montes Claros; Gilda Paoliello,
Coordenadora da Comissão de Divulgação da Associação Mineira de
Psiquiatria; Hélio Lauar, Tesoureiro da Associação Mineira de
Psiquiatria; Rosemary Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de 8H.; Eduardo Lopes Tavares de Lima,
Coordenador da Câmara Técnica do CRM; Daniel da Silveira,
Presidente da Associação dos Usuários de Serviço de Saúde Mental
de Minas Gerais, a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Carlos Pimenta, 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
e passa-se à 32 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 dois requerimentos do Deputado
Carlos Pimenta em que solicita sela ouvido em audiência pública o
Reitor da Unimontes, Sr. Paulo César Almeida, para apresentar a
situação do Hospital Universitário em Montes Claros, e solicita ainda,
seja enviado ofício de congratulações ao Reitor da Unimontes, pela
inauguração da ala de vestiários do Hospital Universitário em Montes
Claros, ocorrido no dia 2/5/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim

Sawan - Doutor Ronaldo.
ATA DA 5? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 159 LEGISLATURA, EM 5/5/2006

Às 110h15min, comparecem na Câmara Municipal de Paraopeba os
Deputados Zé Maia, Dinis Pinheiro e Célio Moreira (substituindo este
ao Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o
aumento da violência no Município de Paraopeba, especialmente no
que se refere ao tráfico e ao uso de entorpecentes, e o alto índice de
criminalidade no Distrito de São José da Lagoa, Município de Curvelo.
A Presidência comunica o recebimento de ofício do Promotor de
Justiça Flávio César de Almeida Santos, informando sobre a
impossibilidade de comparecer a esta reunião. A Presidência
interrompe a 1 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Laércio Assing,
Presidente da Câmara Municipal de Paraopeba; Ten. Cel. Jovino
César Cardoso, Comandante do 25 2 Batalhão da PMMG de Sete
Lagoas, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; os Delegados Regionais Francisco
Nascimento Júnior e Valmir de Paula Ramos, titulares das Delegacias
Regionais de Polícia Civil de Paraopeba e Curvelo, respectivamente;
João Eduardo Gonçalves e Roberto Alves Moreira, Presidentes dos
Conselhos de Segurança Pública de Paraopeba e Caetanópolis,
respectivamente; Maria Geralda Natalícia, Diretora da Associação
Beneficente Paulo de Tarso; José Rodrigues da Rocha, Presidente da
Associação Ação Resgate; Niwman Jackson Araújo, Presidente da
1282 Subsessão da OAB de Paraopeba; Cap. Antoniezio Alves de
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Souza, Comandante da 168 Cia. da PMMG de Sete Lagoas; Cap.
Geraldo Ramos de Almeida, Subcomandante da 62 Cia. Independente
da PMMG de Curvelo; Ten. Elias Vieira de Souza, Comandante do
Pelotão de Paraopeba; Mariza Izabel e Marília Ribeiro, Diretoras das
Escolas Estaduais "Padre Augusto Horta" e Aguinaldo Edmundo Silva,
respectivamente; Sílvia Sales da Silveira, Diretora da Escola Estadual
de Caetanópolis; Alexandre Guimarães, representando o Sindicato
Rural de Paraopeba; Cabo Lopes, Luciene Aparecida, Nelson
Leonardo Lima, Arísio Alves Ferreira e Ségio Moreira, Vereadores à
Câmara Municipal de Paraopeba; e a Vereadora Silvânia Ramos,
representando o Presidente da Câmara Municipal de Caetanópolis,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra aos Deputados Dinis Pinheiro e Célio Moreira, autores dos
requerimentos que deram 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 32 Fase da 21 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro,
Célio Moreia e Zé Maia (3), em que pleiteam sejam enviados ofícios
ao Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia Civil e ao
Secretário de Defesa Social encaminhando-lhes as notas taquigráficas
desta reunião, solicitando-lhes a destinação de uma patrulha rural e o
aumento do efetivo policial no Município de Paraopeba, além de
melhor equipamento para as forças policiais dessa cidade; e em que
pleiteiam seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social
solicitando-lhe a liberação de viaturas descaracterizadas para as
polícias civil e militar do Município de Paraopeba. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Zé Maia, Presidente- Antônio Júlio - Sargento Rodrigues.
ATA DA 12 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO
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PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 9/5/2006
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudehno Augusto, Doutor Ronaldo e Irani Barbosa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice Presidente
e designar o relator. Em seguida, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Laudelino Augusto para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Laudelino
Augusto e para Vice-Presidente o Deputado Doutor Ronaldo, ambos
com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado
Doutor Ronaldo convida a tomar assento à mesa o Deputado
Laudelino Augusto e o empossa no cargo de Presidente. Este, por sua
vez, agradece a escolha de seu nome para presidir a Comissão,
empossa o Deputado Doutor Ronaldo no cargo de Vice-Presidente e
designa o Deputado Sávio Souza Cruz relator da Comissão. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária a ser realizada na mesma data, às 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Elbe Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFÍCIO DO TRIBUNAL DE

CONTAS N9 4112006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Conselheiro-Presidente, o ofício em epígrafe

encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais relativa ao exercício de 2005, em conformidade com o
art. 76, § S, da Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades no 'Diário do Legislativo"
de 6/4/2006 e de 11/4/2006, respectivamente, foi a proposição
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encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é o órgão auxiliar

da Assembléia Legislativa na atividade de controle externo do Estado
e das entidades da administração indireta, em conformidade com os
arts. 73, § 1, II, e 76, "caput", da Constituição do Estado. Cumpre,
porém, salientar que as suas atribuições constitucionais não devem
limitar-se mais à simples aferição de legalidade e de regularidade
contábil, típicos do controle externo "a posteriori". Revestem-se da
importante tarefa de ampliar a função do orçamento, transformando-o
em instrumento de gestão das políticas públicas, de modo a se
mensurarem a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações de
governo.

A prestação de contas do Tribunal obedece ao padrão determinado
por sua Instrução Normativa n 2 15/2004, que estabelece normas sobre
composição e apresentação das prestações de contas de exercício
financeiro dos administradores e gestores dos órgãos da
administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios
constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por
uma comissão técnica de servidores da Corte, especificamente
designada pela Portaria da Presidência & 03/2006.

Levando-se em consideração apenas os aspectos quantitativos de
sua atuação, o Tribunal de Contas, no exercício de 2005, realizou 640
auditorias e inspeções em órgãos e entidades da administração direta
e indireta estadual e municipal. Foram iniciados 12.894 processos e
apreciados 25.118 processos relativos a matéria de controle externo
pelo Tribunal Pleno e pelas Câmaras.

Para o exercício de 2005, foi prevista uma receita de
R$190.415.049,00 e fixada a despesa em igual valor. Durante o
exercício, houve alteração quantitativa no Orçamento aprovado pelo
Poder Legislativo por intermédio de atos regulamentares editados pelo
Poder Executivo, que elevou o crédito autorizado para
R$203.715.049,00. Observa-se que a abertura do crédito suplementar
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas foi
previamente autorizada pela Lei n 2 15.925, de 22/12/2005, em
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conformidade com o art. 72 da Lei n2 15.460, de 13/1/2005, que
contém a Lei Orçamentária para o exercício de 2005.

O Tribunal de Contas desenvolveu, no decorrer do exercício, sete
atividades programadas, sendo uma voltada para a atividade-fim
(fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial) e as demais para atividades administrativas.
Considerando a despesa total, o Tribunal de Contas executou o
montante de R$202.277.225,75, o que correspondeu a 99,89% dos
créditos autorizados. Na execução orçamentária da despesa,
R$176.050.000,00 foram despendidos com pessoal; R$25.620.000,00,
com outros custeios; e R$609.900,00, com despesas de capital.
Acrescente-se que as despesas com pessoal e encargos sociais, que
concentram 87,03% da execução orçamentária, apresentaram
crescimento de apenas 3,65% em relação ao exercício de 2004,
observando-se ainda remanejamento de servidores para a atividade-
fim, nos termos da Lei n 2 15.783, de 26/10/2005.

A. exemplo das prestações de contas relativas a exercícios
anteriores, verificou-se a exclusão das despesas com inativos do
cômputo das despesas com pessoal para fins da verificação dos
limites estipulados pelos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal. A questão do limite está regulada no art. 169 da Constituição
da República, o qual determina que "a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar".
Nota-se que o artigo contém um comando de eficácia contida,
dependente de legislação complementar para surtir efeito.
Entendemos que é justamente a lei complementar que procederá a
essa integração, definindo quais são efetivamente as despesas que se
incluem no limite e qual a sua base de cálculo. Dessa forma, a Lei
Complementar Federal n2 101, de 4/5/2000, é o diploma que detém o
poder regulamentar, na qualidade de instrumento integrador que
detalha a aplicabilidade da norma constitucional, com fundamento de
validade no art. 169 da Constituição da República. A definição de
despesas com pessoal estabelecida no art. 18 da citada lei federal
está clara, incluindo todas as parcelas remuneratórias com pessoal
ativo, inativo e pensionistas. Ademais, a normatização complementar
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já procede à retirada das despesas com inativos do cômputo dos
limites por ela determinados, procedimento autorizado apenas no que
concerne aos inativos integrantes do sistema previdenciário
contributivo. Ocorre, porém, que o demonstrativo das despesas com
pessoal do Tribunal de Contas, publicado em 28/1/2006, foi elaborado
de acordo com os critérios estabelecidos pela Instrução n Q 5, de
19/12/2001, deduzindo-se os gastos com pensões e aposentadorias,
inclusive as despesas com inativos custeadas unicamente pelas
rendas gerais do Estado. Cabe salientar que a referida instrução, de
duvidosa legalidade, está em desacordo com a Portaria n 2 470, de
311812004, da Secretaria do Tesouro Nacional, que contém instruções
para a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, inclusive para o
demonstrativo das despesas com pessoal, aplicável à União, aos
Estados e ao Distrito Federal.

Nesse sentido, se incluirmos as despesas com inativos
(R$32.370.000,00) e com pensionistas (R$3.310.000,00), a proporção
entre as despesas líquidas com pessoal e a Receita Corrente Líquida
do exercício de 2005 atinge 0,7493%, percentual enquadrado no limite
máximo, mas acima, ainda, do limite prudencial de 0,7342%.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a extrapolação do limite prudencial,
entendido como 95% do limite legal, implica a vedação, ao Poder ou
órgão que houver incorrido no excesso, da concessão de aumento de
remuneração a qualquer título, da criação de cargos e da alteração de
estrutura de carreira com aumento de despesa. Deve-se lembrar que
a extrapolação dos limites definidos na legislação federal, por parte de
cada Poder ou órgão, compromete toda a esfera correspondente, não
havendo portanto compensação entre os órgãos definidos no art. 20
da mencionada lei complementar. Como conseqüência, o Estado
poderá ficar impedido de receber transferências voluntárias, de obter
garantias da União e de contratar operações de crédito.

Em conclusão, entendemos que as contas do Tribunal de Contas
estão em condições de merecer aprovação pela Assembléia
Legislativa, uma vez que os recursos financeiros postos à disposição
do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos bancários
conciliados refletem a posição do balancete de encerramento e que os
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demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do
Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2005, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇAO N 2 /2006
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.663/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação, por hospitais
e outras unidade de saúde, ao órgão de vigilância sanitária, de casos
de intoxicação alimentar e patologias digestivas assemelhadas e dá
outras providências".

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n2 1, que apresentou. A Comissão de Saúde
manifestou-se pela aprovação da proposição, na forma desse
substitutivo, aperfeiçoado com a Emenda n 2 1, que propôs.

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

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objeto obrigar hospitais e outras

unidades de saúde a notificar casos de intoxicação alimentar e
assemelhados, a fim de possibilitar o acionamento de sinal de alerta
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junto ao órgão de vigilância sanitária. Assim, as autoridades poderão
tomar providências para evitar que mais pessoas venham a ser
acometidas pelo mesmo problema, eliminando-se o mal em sua
origem.

O autor, em sua justificação, alega que, embora a legislação
sanitária contenha normas rigorosas disciplinando a venda ou o
oferecimento ao consumo de alimentos, lastimavelmente não é raro
ocorrer que esses venham a provocar danos à saúde pública. Esses
fatos devem ser identificados e sanados, dado o grave perigo que
representam por poderem impactar potencialmente um espectro maior
da população. Assim, o escopo da proposição reside na tutela da
saúde pública.

A Comissão de Constituição e Justiça menciona que o Código de
Saúde do Estado já prevê a notificação compulsória na hipótese de
doença transmissível e, a bem da consolidação das normas jurídicas,
propõe inserir nesse Código a matéria em pauta, ampliando, assim, o
rol dos casos em que se torna compulsória a notificação. A Comissão
consubstancia essa proposta no Substitutivo n 9 1 e, dessa forma,
conclui que não há qualquer óbice à tramitação da matéria, no âmbito
de sua competência.

A Comissão de Saúde esclarece que a Doença de Origem
Alimentar - DTA - é uma síndrome e que fica caracterizado surto de
DTA quando há a ocorrência de dois ou mais casos, sendo importante
a adoção de medidas de prevenção e controle em tempo oportuno. A
Comissão entendeu que o Substitutivo n 1 é meritório, necessitando,
apenas, aperfeiçoá-lo quanto à terminologia, razão pela qual
apresentou a Emenda n Q 1.

No nosso entendimento, fica completamente esgotada a análise da
matéria quanto ao mérito, e passamos a fazê-lo no âmbito estrito de
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, c/c o art. 102,
inciso Vil, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja analisar a
repercussão financeira das proposições.

Ao apreciarmos os gastos em saúde pública, remetemo-nos à
secular questão do valor da vida humana. Os problemas éticos a
serem enfrentados são enormes. A vida humana transcende valores
monetários. Segundo o médico Antônio dos Reis Marques, ao eleger o
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lucro como um fim e o mercado como panacéia para todos os
problemas, mesmo os sociais, entramos numa espiral trituradora, em
que o homem mais não é que uma pequena peça de uma
engrenagem, e a cidade um supermercado onde tudo se troca e
vende. Não podemos nos submeter às leis frias do mercado. Não
negamos a importância dos gestores competentes, de estratégias
tendentes a minimizar os custos e otimizar os resultados, mas não
aceitamos transladar para a saúde de forma mecanicista os métodos
e a insensibilidade do mundo comercial. Há uma ética que eles não
conhecem, que se debruça sobre o como agir do homem na busca da
realização solidária da pessoa humana.
http://www.ordemdosmedicos.pt/ie/institucional/SRC/boletim/nl  5/Boleti
m 1 5.pdf - Dr. Antônio dos Reis Marques/Presidente do Conselho
Regional do Centro.

Por outro lado, de acordo com o Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais, todas as sociedades enfrentam o mesmo
problema: é preciso decidir qual a melhor maneira de gastar a
quantidade limitada e insuficiente de recursos que é destinada à
saúde. Priorizar o investimento em saúde significa abandonar a
crença de que uma vida não tem preço e tentar desenvolver métodos
socialmente aceitáveis de aplicar relações de custo/benefício para os
gastos em saúde.

No nosso entendimento, priorizando a vida humana como um dom
supremo, não haverá qualquer óbice à implementação da proposta,
tendo em vista o reduzido valor da despesa 'vis-a-vis" a magnitude do
orçamento do Estado e aos relevantes benefícios que apresentará.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no l Q turno, do

Projeto de Lei n 9 2.663/2005 na forma do Substitutivo n2 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
n 2 1 ao Substitutivo n 1, apresentada pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Oilzon

Meio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.746/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes que alertem
sobre o uso das drogas em boates e casas noturnas.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188 c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento dispõe que as boates e casas noturnas

passem a afixar, em locais visíveis, cartazes que alertem sobre o uso
de drogas.

A Comissão de Constituição e Justiça argumentou em seu parecer
que o projeto encontra respaldo na Constituição da República, no
tocante à competência concorrente que o Estado possui para legislar
sobre a defesa da saúde, cerne da matéria examinada.

Essa Comissão relatou que a forma preconizada pela proposição,
alertando para o risco de uso de drogas, deve ser determinada por
órgão competente do Poder Executivo, remanescendo para esse
Poder a margem de discricionariedade necessária para a boa
execução das leis. Por tal razão, essa comissão apresentou o
Substitutivo n 2 1, que preserva a idéia central da proposição e corrige
as impropriedades nela contidas.

A Comissão de Saúde alertou que o uso indevido de drogas tem
sido tratado como uma questão de ordem internacional, objeto de
mobilização de diversos países. Essa Comissão afirmou que o abuso
de drogas afeta homens e mulheres de todos os grupos raciais, de
todas as classes sociais e dos vários níveis de instrução, sendo,
portanto, um sério problema de saúde pública.

A Comissão afirmou que o consumo de drogas lícitas (álcool e
tabaco) e ilícitas tem crescido continuamente, principalmente entre
jovens das grandes cidades. Consoante a Organização Mundial de
Saúde - OMS -, mais de 90% da população de todo o mundo
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consomem abusivamente substâncias psicoativas. Por outro lado,
segundo estudos do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas - Cebrial -, a experiência com substâncias psicoativas
legais ou ilegais é cada vez mais precoce entre os estudantes.

A Comissão de Saúde concluiu que, diante desse panorama,
medidas de prevenção são de extrema importância e que a medida
proposta pelo projeto é meritória.

A medida contida no Substitutivo n 2 1 não provoca nenhum impacto
financeiro-orçamentário, porquanto a obrigação constante na
proposição é do particular, proprietário de boates e casas noturnas,
que fica com a incumbência de afixar cartazes alertando para o risco
do uso de drogas, em seus estabelecimentos.

Acrescente-se, ainda, que o não-cumprimento da futura lei ensejará
ao infrator o pagamento de 100 Ufemgs, o que representará ingresso
de recursos para os cofres públicos.

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

2.746/2005, no l Q turno, na forma do Substitutivo n2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.020/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Vice-Governador do
Estado, no exercício do cargo de Governador, e visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal e apresentou-lhe a Emenda n2 1. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder
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Executivo a alienar ao Município de Barbacena um imóvel constituído
de terreno com área total de 869,40m 2, registrado sob o n9 10.736 do
Livro 2, no Cartório do l Q Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Barbacena, utilizado, por vários anos, como cadeia pública.

O imóvel fora doado à Faculdade de Odontologia de Barbacena
mediante autorização da Lei n 2 1.633, de 1957, para a instalação de
sua sede e, em 1985, revertido ao patrimônio do Estado, por força do
art. 32 da referida norma, que determinava esse procedimento na
hipótese de extinção da entidade beneficiada ou da alteração, em
qualquer tempo, de sua destinação.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 12 do projeto que o
imóvel será utilizado para fins culturais.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2 2 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento da finalidade.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de dar nova
redação ao "caput" do art. 1 , visando à correção de erros materiais
quanto à área do imóvel e a dados cadastrais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.020/2006 no 1 0 turno, com a Emenda n2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N93.103/2006

rÃ
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Galiléia o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n 2 1.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira decorrente de sua aprovação,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Galiléia o imóvel constituído por um
terreno com área de 480m 2, situado naquele Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. l Q da proposição, o
imóvel deverá ser destinado a ampliação e implantação de projetos
voltados para a saúde, indicando assim o atendimento ao interesse
público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o
art. 2 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 tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser
desvirtuada a sua destinação ou modificada sua finalidade.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
finánceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
no § 29 de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.
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Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por objetivo corrigir erro material
relacionado com o número da matrícula do imóvel e suprimir a
referência ao antigo Distrito de São Geraldo do Baixio.

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

3.103/2006 no 12 turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 48/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n 2 48/2003
cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores - APA
Vargem das Flores -, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e
dá outras providências.

Aprovada no 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1, a proposição
retorna a esta Comissão para, nos termos do art. 102, VIII, c/c o art.
189, do Regimento Interno, ser apreciada em 2 2 turno. Conforme
determina o §1 Q deste artigo, integra este parecer a redação do
vencido no 1 2 turno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, na forma aprovada em l turno, propõe

a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) na bacia
hidrográfica situada a montante do barramento de água de Vargem
das Flores, abrangendo parte dos Municípios de Betim e Contagem,
com a finalidade de favorecer o equilíbrio e a qualidade das condições
ambientais locais, especialmente dos recursos hídricos destinados ao
abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH.

Conforme já demonstrado pelos diversos estudos e debates
conduzidos por esta Comissão, o lago de Vargem das Flores, com
520 hectares de lâmina d'água, é um dos principais mananciais que,
além de Betim e Contagem, abastece também várias outras cidades
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da RMBH. Sua produção de água atende cerca de 700 mil habitantes
• possibilita o funcionamento regular de escolas, hospitais, indústrias
• de empresas comercias e de serviços. Dessa forma, além de
imprescindível para a saúde e o bem-estar públicos, esse manancial é
fundamental para a continuação de todas as atividades produtivas em
sua região de influência.

No entanto, demonstrou-se também que, apesar de sua reconhecida
importância, esse grande lago vem sendo continuamente degradado
ao longo dos anos. A Copasa já enfrenta dificuldades para tratar suas
águas; a persistir o quadro atual de ocupações irregulares, de
desmatamentos, de erosão e de lançamento de esgotos não tratados
no âmbito da bacia, esse manancial estará completamente
deteriorado nas próximas décadas e, portanto, é urgente a adoção de
medidas de proteção ambiental.

Em face das breves considerações acima, e reiterando o
entendimento desta Comissão nos trabalhos de 1 2 turno, mantemos a
firme convicção de que a implantação da APA Vargem das Flores
deve ser vista como uma prioridade do Estado, pois, certamente, será
um valioso instrumento que o Poder Público e a sociedade terão à
disposição para garantir a qualidade de vida da presente e das futuras
gerações da RMBH.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto

de Lei n9 48/2003 na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Doutor Ronaldo - João

Leite - Paulo Piau.
PROJETO DE LEI N 9 4812003

(Redação do Vencido)
Cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem da Flores, situada

nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica criada a Área de Proteção Ambiental de Vargem das

Flores - APA Vargem das Flores -, unidade de conservação de uso
sustentável localizada nos Municípios de Betim e Contagem,
constituída pela bacia hidrográfica situada a montante do barramento
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do reservatório de água de Vargem das Flores.
Parágrafo único - A APA Vargem das Flores abrange uma superfície

total de 12.263 ha (doze mil duzentos e sessenta e três hectares) e
sua delimitação geográfica é a descrita no Anexo desta lei.

Art. 2 - A APA Vargem das Flores tem por objetivos:
- favorecer a manutenção da diversidade biológica;

II - proteger e conservar os recursos ambientais, especialmente o
lago formado pela barragem de Várzea das Flores e os córregos e
drenagens que para ele afluem;

III - garantir a qualidade dos recursos hídricos ali existentes para o
abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH;

IV - contribuir para a ordenação do uso e da ocupação do solo,
considerando a necessidade de preservação dos recursos ambientais;

V - promover ações com vistas à recuperação de áreas degradadas.
Art. 3 0 - A ARA Vargem das Flores disporá de um conselho

normativo e deliberativo, constituído por representantes de órgãos
públicos das esferas estadual e municipal, de organizações da
sociedade civil e da população residente, observando-se, em sua
composição, a paridade entre o poder público e a sociedade civil.

AI. 4°- A ARA Vargem das Flores será implantada, supervisionada,
administrada e fiscalizada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
em articulação com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa - e com outros órgãos e entidades estaduais e municipais e
com organizações não governamentais, na forma do regulamento.

Parágrafo único - O IEF, sem prejuízo de sua competência, poderá
firmar convênios e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas para a gestão da APA Vargem das Flores.

Art. 5 - A aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo na
ARA Vargem das Flores dependerá de licença ambiental emitida pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

Art. 6 - Após a instalação do Conselho previsto no art. 32, a
aprovação a que se refere o art. 52 e o licenciamento ambiental de
atividades e empreendimentos modificadores do meio ambiente serão
precedidos de manifestação desse órgão.

Art. 79 - O Estado estabelecerá incentivos e linhas especiais de

-4
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crédito para projetos de preservação ambiental, de racionalização do
uso e ocupação do solo e de melhoria das condições sanitárias e
habitacionais no âmbito da ARA Vargem das Flores.

Art. 8 - O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias,
contado da publicação desta lei, editará decreto que disporá sobre:

- a constituição e a competência do sistema de gestão da APA
Vargem das Flores, com definição de prazo para sua instalação,
observado o disposto nos arts. 3 0 e 4° desta lei;

II - o zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica
constituinte da APA Vargem das Flores e as atividades a serem
encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona, nos
termos da legislação vigente;

III - a contribuição financeira da empresa responsável pelo
abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos,
beneficiária da proteção proporcionada pela APA Vargem das Flores,
nos termos do art. 47 da Lei Federal n 9 9.985, de 18 de julho de 2000;

IV - as diretrizes para a divulgação das medidas previstas nesta lei,
visando ao esclarecimento da comunidade local, e os órgãos
responsáveis pela sua execução.

Parágrafo único - O decreto previsto no "caput" deste artigo basear-
se-á em proposta a ser elaborada sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
assegurada a participação de órgãos estaduais e municipais afins, de
entidades não governamentais, comunidades, empresas, entidades
locais de classe, universidades e centros de pesquisa.

Art. 99 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o ai. 1 0 da Lei n9)
Memorial Descritivo da ARA Vargem das Flores

O memorial descritivo da APA Vargem das Flores foi elaborado com
base nas cartas topográficas do Plambel - Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, escala
1:25.000, folhas SE-23-ZC-V-4-S0 Betim ; SE-23-ZC-4-N0 Caracóis;
SE-23-ZC-4-SE Contagem e SE-23-ZC-V-4-NE Ribeirão das Neves,
com as seguintes características:

Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator)

rs
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Meridiano Central: 459 W.GR.
Datum Vertical: Marégrafo Imbituba - SC.
Datum Horizontal: Córrego Alegre - MC.
Partindo do ponto zero, de coordenadas planas "UTM" N =

7.797.490m e E = 586.980m, situado na ombreira direita da barragem,
segue-se através do Município de Betim- MC, sempre pelo divisor de
águas, com o azimute de 22206'34"(vinte e dois graus, seis minutos e
trinta e quatro segundos) e, com a distância de 345,40 metros,
encontra-se o ponto 1 (um) na altitude aproximada de 860 metros e de
coordenadas N = 7.797.810m e E = 587.110m. Do ponto 1, segue-se
com o azimute de 3430421 "(trezentos e quarenta e três graus, quatro
minutos e vinte um segundos) e, com a distância de 240,42 metros,
encontra-se o ponto 2, de coordenadas N = 7.798.040m e E =
587.040m. Do ponto 2, segue-se o com azimute de
285956'43"(duzentos e oitenta e cinco graus, cinqüenta e seis minutos
e quarenta e três segundos) e, com a distância de 364,01 metros,
encontra-se o ponto 3, de coordenadas N = 7.798.140m e E =
586.690m . Do ponto 3, segue-se com o azimute de
349152'31 "(trezentos e quarenta e nove graus, cinqüenta e dois
minutos e trinta e um segundos) e, com a distância de 284,43 metros,
encontra-se o ponto 4, de coordenadas N = 7.798.420m e E =
586.640m. Do ponto 4, segue-se com o azimute de
322907'30"(trezentos e vinte e dois graus, sete minutos e trinta
segundos) e, com a distância de 342,05 metros, encontra-se o ponto
5, de coordenadas N = 7.798.690m e E = 586.430m. Do ponto 5,
segue-se com o azimute de 280 900'29"(duzentos e oitenta graus, zero
minutos e vinte e nove segundos) e, com a distância de 172,63
metros, encontra-se o ponto 6, na altitude de 980 metros e de
coordenadas NI = 7.798.720m e E = 586.260m. Do ponto 6, segue-se
com o azimute de 26723'51" (duzentos e sessenta e sete graus, vinte
e três minutos e cinqüenta e um segundos) e, com a distância de
220,23 metros, encontra-se o ponto 7, de coordenadas N =
7.798.710m e E = 586.040m. Do ponto 7, atravessa-se a garganta,
segue-se com o azimute de 30252'07" (trezentos e dois graus,
cinqüenta e dois minutos e sete segundos) e, com a distância de
386,94 metros, encontra-se o ponto 8, de coordenadas N=
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7.798.920m e E = 585.715m. Do ponto 8, segue-se com o azimute de
33023'44" (trezentos e trinta graus, vinte e três minutos e quarenta e
quatro segundos) e, com a distância de 253,03 metros, encontra-se o
ponto 9, na altitude 1030 metros e de coordenadas N= 7.799.140m e
E = 585.590m. Do ponto 9, segue-se com o azimute de 927'44" (nove
graus, vinte e sete minutos e quarenta e quatro segundos) e, com a
distância de 638,69 metros, encontra-se o ponto 10, de coordenadas
N = 7.799.770m e E = 585.695m. Do ponto 10, segue-se com o
azimute de 172114" (dezessete graus, vinte e um minutos e quatorze
segundos) e, com a distância de 419,08 metros, encontra-se o ponto
11 , de coordenadas N= 7.800.170m e E = 585.820m, situado no
arruamento de loteamento Santa Rita. Do ponto 11, segue-se com o
azimute de 3582821" (trezentos e cinqüenta e oito graus, vinte e oito
minutos e vinte e um segundos) e, com a distância 375,13 metros,
encontra-se o ponto 12, de coordenadas N=7.800.545m e E =
585.810m, situado também no arruamento. Do ponto 12, segue-se
com o azimute de 2148'05" (vinte e um graus, quarenta e oito minutos
e cinco segundos) e, com a distância 834,70 metros, encontra-se o
ponto 13, de coordenadas N = 7.801.320m e E = 586.120m. Do ponto
13, segue-se com o azimute de 2930'41" (vinte e nove graus, trinta
minutos e quarenta e um segundos) e, com a distância de 609,02
metros, encontra-se o ponto 14, na altitude de 984 metros e de
coordenadas N = 7.801.850m e E = 586.420m. Do ponto 14, segue-se
com o azimute de 57255'34"(cinqüenta e sete graus, cinqüenta e cinco
minutos e trinta e quatro segundos) e, com distância de 885,10
metros, encontra-se o ponto 15, de coordenadas N = 7.802.320m e
E = 587.170m. Do ponto 15, segue-se com o azimute de
357920'13"(trezentos e cinqüenta e sete graus, vinte minutos e treze
segundos) e, com a distância de 430,46 metros, encontra-se o ponto
16, de coordenadas N = 7.802.750m e E = 587.150m. Do ponto 16,
segue-se com o azimute de 454825" (quarenta e cinco graus,
quarenta e oito minutos e vinte e cinco segundos) e, com a distância
de 502,10 metros, encontra-se o ponto17, de coordenadas N =
7.803.100m e E = 587.510m. Do ponto 17, segue-se com o azimute
de 24243'38"(vinte e quatro graus, quarenta e três minutos e trinta e
oito segundos) e, com a distância de 836,72 metros, encontra-se o
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ponto 18, de coordenadas N = 7.803.860m e E = 587.860m. Do ponto
18, segue-se com o azimute de 35838'10" (trezentos e cinqüenta e
oito graus, trinta e oito minutos e dez segundos) e, com a distância de
420,12 metros, encontra-se o ponto 19, de coordenadas N =
7.804.280m e E = 587.850m. Do ponto 19, segue-se com o azimute
de 330Q38'32" (trezentos e trinta graus, trinta e oito minutos e trinta e
dois segundos) e, com a distância de 367,15 metros, encontra-se o
ponto 20, de coordenadas N = 7.804.600m e E = 587.670m. Do ponto
20, segue-se com o azimute de 29921 '28"(duzentos e noventa e nove
graus, vinte e um minutos e vinte e oito segundos) e, com a distância
de 550,73 metros, encontra-se o ponto 21, na altitude de 1020 metros
e de coordenadas N = 7.804.870m e E = 587.190m . Do ponto 21,
segue-se com o azimute de 11 243'59"(onze graus, quarenta e três
minutos e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 663,87
metros, encontra-se o ponto 22, de coordenadas N = 7.805.520m e
E = 587.325m .Do ponto 22, segue-se com o azimute de 5424'4O"
(cinqüenta e quatro graus, vinte e quatro minutos e quarenta
segundos) e, com a distância de 1297,32 metros, encontra-se o ponto
23, de coordenadas N = 7.806.275m e E =588.380m, situado no
Município de Contagem. Do ponto 23, segue-se pelo Município de
Contagem, com o azimute de 1337'37( treze graus, trinta e sete
minutos e trinta e sete segundos) e, com a distância de 339,56
metros , encontra-se o ponto 24, de coordenadas N = 7.806.605m e
E = 588.460m. Do ponto 24, segue-se com o azimute de 3112355"(
trezentos e onze graus, vinte e três minutos e cinqüenta e cinco
segundos) e, com a distância de 506,58 metros, encontra-se o ponto
25, de coordenadas N = 7.806.940 m e E = 588.080 m. Do ponto 25,
segue-se com o azimute de 15 229'19"(quinze graus, vinte e nove
minutos e dezenove segundos) e, com a distância de 861,28 metros,
encontra-se o ponto 26, de coordenadas N = 7.807.770m e E =
588.310m. Do ponto 26, segue-se pela divisa entre os Municípios de
Contagem e Esmeraldas - MG, com o azimute 79 2 15'40"(setenta e
nove graus, quinze minutos e quarenta segundos) e, com a distância
de 590,34 metros, encontra-se ponto 27, de coordenadas N =
7.807.880m e E = 588.890m. Do ponto 27, segue-se com o azimute
de 5221'09"(cinqüenta e dois graus, vinte um minutos e nove
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segundos) e, com a distância de 442,04 metros, encontra-se o ponto
28jde coordenadas N = 7.808.150m e E = 589.240m Do ponto 28,
segue-se com o azimute de 8521'52"(oitenta e cinco graus, vinte e
um minutos e cinqüenta e dois segundos) e, com a distância de
371,21 metros, encontra-se o ponto 29, de coordenadas N =
7.808.180m e E = 589.610m Do ponto 29, segue-se com o azimute
de 31500'00"(trezentos e quinze graus) e, com a distância de 579,83
metros, encontra-se o ponto 30, de coordenadas N = 7.808.590m e
E = 589.200m Do ponto 30, segue-se com o azimute de
16 255'39"(dezesseis graus, cinqüenta e cinco minutos e trinta e nove
segundos) e, com a distância de 480,83 metros, encontra-se o ponto
31, de coordenadas N = 7.809.050m e E = 589.340m Do ponto 31,
segue-se com o azimute de 471422" ( quarenta e sete graus,
quatorze minutos e vinte e dois segundos) e, com a distância de
1266,69 metros, encontra-se o ponto 32, de coordenadas N =
7.809.910m e E = 590.270m Do ponto 32, segue-se com o azimute
de 932 13'28"(noventa e três graus, treze minutos e vinte e oito
segundos) e, com a distância de 355,56 metros, encontra-se o ponto
33, de coordenadas N = 7.809.890m e E = 590.625m. Do ponto 33,
segue-se com o azimute de 33117" (três graus, trinta e um minutos e
dezessete segundos) e, com a distância de 651,23 metros, encontra-
se o ponto 34, de coordenadas N = 7.810.540m e E = 590.665m. Do
ponto 34, segue-se pela divisa entre os Municípios de Contagem e
Ribeirão das Neves - MG, com o azimute de 10445'38"(cento e
quatro graus, quarenta e cinco minutos e trinta e oito segundos) e,
com a distância de 863,50 metros, encontra-se o ponto 35, de
coordenadas N = 7.810.320m e E = 591.500m. Do ponto 35, segue-se
com o azimute de 7509'16" (setenta e cinco graus, nove minutos e
dezesseis segundos) e, com a distância 858,66 metros, encontra-se o
ponto 36, de coordenadas N = 7810540m e E = 592.330m. Do ponto
36, segue-se com o azimute de 16T5622" (cento e sessenta e nove
graus, cinqüenta e seis minutos e vinte e dois segundos) e, com a
distância de 629,68 metros, encontra-se o ponto 37, de coordenadas
N = 7.809.920m e E = 592.440m. Do ponto 37, segue-se em direção
ao marco geodésico do IBGE, denominado Serrinha, com o azimute
de 10128'55"( cento e um graus, vinte e oito minutos e cinqüenta e
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cinco segundos) e, com a distância 653,07 metros, encontra-se o
ponto 38, de coordenadas N = 7.809.790m e E = 593.080m. Do ponto
38, segue-se com o azimute de 12638'03"(cento e vinte e seis graus,
trinta e oito minutos e três segundos) e, com a distância de 486,00
metros, encontra-se o ponto 39. Do ponto 39, segue-se com o azimute
de 10317'06" (cento e três graus, dezessete minutos e seis
segundos) e, com a distância de 739,80 metros, encontra-se o ponto
40, de coordenadas N = 7.809.330m e E = 594.190 m. Do ponto 40,
segue-se com o azimute de 18l Q 1516"( cento e oitenta e um graus,
quinze minutos e dezesseis segundos) e, com a distância de 1370,33
metros, encontra-se o ponto 41, situado dentro da área da subestação
de Neves- CEMIG, de coordenadas N = 7807.960m e E = 594.160m.
Do ponto 41, segue-se com o azimute de 11 7!38'46" (cento e
dezessete graus, trinta e oito minutos e quarenta e seis segundos) e,
com a distância 948,26 metros, encontra-se o ponto 42, de
coordenadas N = 7.807.520m e E = 595.000 m . Do ponto 42, segue-
se com o azimute de 1512322" (cento e cinqüenta e um graus, vinte
e três minutos e vinte e dois segundos) e, com a distância de 501,20
metros, encontra-se o ponto 43, de coordenadas N = 7807.080m e E =
595.240m. Do ponto 43, segue-se com o azimute de 10118'36" (cento
e um graus, dezoito minutos e trinta e seis segundos) e, com a
distância de 407,92 metros, encontra-se o ponto 44, de coordenadas
N = 7.807.000m e E = 595.640m. Do ponto 44, segue-se
acompanhando um trecho da rodovia BR-040, com o azimute de
13602111 "(cento e trinta e seis graus, vinte e um minutos e onze
segundos) e, com a distância de 898,28 metros, encontra-se o ponto
45, de coordenadas N = 7.806.350m e E = 596.260m. Do ponto 45,
segue-se com o azimute de 1 64 225'09"(cento e sessenta e quatro
graus, vinte e cinco minutos e nove segundos) e, com a distância de
1079,68 metros, encontra-se o ponto 46, de coordenadas N =
7.805.310m e E = 596.550m. Do ponto 46, segue-se atravessando a
rodovia BR-040, com o azimute de 28 201'28"(vinte e oito graus, um
minuto e vinte oito segundos) e, com a distância de 702,35 metros,
encontra-se o ponto 47, de coordenadas N = 7.805.930m e E =
596.880m. Do ponto 47, segue-se com o azimute de
9658'06"(noventa e seis graus, cinqüenta e oito minutos e seis
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segundos) e, com a distância de 453,35 metros, encontra-se o ponto
48, de coordenadas N = 7.805.875m e E = 597.330m. Do ponto 48,
segue-se com o azimute de 1405615" (cento e quarenta graus,
cinqüenta e seis minutos e quinze segundos) e, com a distância de
444,32 metros, encontra-se o ponto 49, de coordenadas N =
7805530m e E = 597.610m. Do ponto 49, segue-se com o azimute
de 1231 838" (cento e vinte três graus, dezoito minutos e trinta e oito
segundos) e, com a distância de 418,81 metros, encontra-se o ponto
50, na altitude de 990 metros e de coordenadas N = 7.805.300m e E =
597.960m. Do ponto 50, deixa-se a divisa em comum com o Município
de Ribeirão das Neves, segue-se pelo interior do Município de
Contagem, com o azimute de 1139 2222T (cento e oitenta e nove
graus, vinte e dois minutos e vinte segundos) e, com a distância de
1043,93 metros, encontra-se o ponto 51, de coordenadas N =
7.804.270m e E = 597.790m. Do ponto 51, segue-se atravessando
novamente a rodovia BR-040, com o azimute de 21610'47" (duzentos
e dezesseis graus, dez minutos e quarenta e sete segundos) e, com a
distância 830,06 metros, encontra-se o ponto 52, situado no limite da
faixa da BR-040 e de coordenadas N = 7.803.600m e E = 597.300m.
Do ponto 52, segue-se com o azimute de 17821'48" (cento e setenta
e oito graus, vinte e um minutos e quarenta e oito segundos) e, com a
distância de 700,29 metros, encontra-se o ponto 53, de coordenadas
N = 7.802.900m e E = 597.320m. Do ponto 53, segue-se com o
azimute de 21422'49"(duzentos e quatorze graus, vinte e dois
minutos e quarenta e nove segundos) e, com a distância de 460,43
metros, encontra-se o ponto 54, de coordenadas N = 7.802.520m e
E = 597.060m. Do ponto 54, segue-se com o azimute de 15709'59"
(cento e cinqüenta e sete graus, nove minutos e cinqüenta e nove
segundos) e, com a distância de 412,31 metros, encontra-se o ponto
55, na altitude de 942 metros e de coordenadas N = 7.802.140m e E =
597.220m. Do ponto 55, segue-se com o azimute de 131238'01"(cento
e trinta e um graus, trinta e oito minutos e um segundo) e, com a
distância de 481,66 metros, encontra-se o ponto 56, de coordenadas
N = 7.801.820m e E = 597.580m, situado a 420 metros ao lado do
marco Tapera do IBGE. Do ponto 56, segue-se com o azimute de
20848'39" (duzentos e oito graus, quarenta e oito minutos e trinta e
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nove segundos) e, com a distância de 456,51 metros, encontra-se o
ponto 57, de coordenadas N = 7.801.420 m e E = 597.360 m. Do
ponto 57, segue-se com o azimute de 22945'49" (duzentos e vinte
nove graus, quarenta e cinco minutos e quarenta e nove segundos) e,
com a distância de 340,59 metros, encontra-se o ponto 58, de
coordenadas N = 7.801.200m e E = 597.1 00m. Do ponto 58, segue-se
com o azimute de 1413111" (cento e quarenta e um graus, trinta e
um minutos e onze segundos) e, com a distância de 498,20 metros,
encontra-se o ponto 59, de coordenadas N = 7.800.810m e E =
597.410m. Do ponto 59, segue-se com o azimute de 197256'58"(cento
e noventa e sete graus, cinqüenta e seis minutos e cinqüenta e oito
segundos) e, com a distância de 746,32 metros, encontra-se o ponto
60, na altitude de 920 metros e de coordenadas N = 7.800.1 00m e E =
597.180m. Do ponto 60, segue-se com o azimute de 1 5239'00" (cento
e cinqüenta e dois graus e trinta e nove minutos) e, com a distância de
652,99 metros, encontra-se o ponto 61, de coordenadas N =
7.799.520m e E = 597.480m. Do ponto 61 segue-se com o azimute de
13203'52" ( cento e trinta e dois graus, três minutos e cinqüenta e
dois segundos) e com a distância de 1104,54 metros, encontra-se o
ponto 62, de coordenadas N = 7.798.980m e E = 598.300m. Do ponto
62, segue-se com o azimute de 17504'22" (cento e setenta e cinco
graus, quatro minutos e vinte e dois segundos) e, com a distância de
582,15 metros, encontra-se o ponto 63, de coordenadas Ni =
7.798.200m e E = 598.350m. Do ponto 63, segue-se com o azimute
de 206133'54"(duzentos e seis graus, trinta e três minutos e cinqüenta
e quatro segundos) e, com a distância 469,57 metros, encontra-se o
ponto 64, de coordenadas N = 7.797.780m e E = 598.140m. Do ponto
64, segue-se com o azimute de 1731725" (cento e setenta e três
graus, dezessete minutos e vinte e cinco segundos ) e, com a
distância de 342,34 metros, encontra-se o ponto 65, na altitude de 944
metros e de coordenadas N 7.797.440m e E = 598.180m. Do ponto
65, segue-se com o azimute de 2232l '48"(duzentos e vinte e três
graus, vinte e um minutos e quarenta e oito segundos) e, com a
distância de 495,18 metros, encontra-se o ponto 66, de coordenadas
N = 7.797.080m e E = 597.840m. Do ponto 66, segue-se com o
azimute de 18310'47" (cento e oitenta e três graus, dez minutos e
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quarenta e sete segundos) e, com a distância de 360,55 metros,
encontra-se o ponto 67, de coordenadas N = 7.796.720m e E =
597.820m. Do ponto 67, segue-se com o azimute de
241 20648"(duzentos e quarenta e um graus, seis minutos e quarenta
e oito segundos) e, com a distância de 662,42 metros, encontra-se o
ponto 68, dentro do perímetro urbano de Contagem e de coordenadas
N = 7796.400m e E = 597.240m. Do ponto 68, segue-se sempre pelo
perímetro urbano de Contagem, com o azimute de 2480113"(
duzentos e quarenta e oito graus, um minuto e treze segundos) e com
a distância de 895,06 metros, encontra-se o ponto 69, de coordenadas
N = 7.796.065m e E = 596.410m. Do ponto 69, segue-se com o
azimute de 277937'41 "(duzentos e setenta e sete graus, trinta e sete
minutos e quarenta e um segundos) e, com a distância de 565,00
metros, encontra-se o ponto 70, de coordenadas N = 7.796.140m e
E = 595.850m. Do ponto 70, atravessa-se o bairro Bernardo Monteiro,
segue-se com o azimute de 222240'59"(duzentos e vinte e dois graus,
quarenta minutos e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de
612,15 metros, encontra-se o ponto 71, de coordenadas N =
7.795.690m e E 595.435m. Do ponto 71, segue-se com o azimute de
28655'39'(duzentos e oitenta e seis graus, cinqüenta e cinco minutos
e trinta e nove segundos) e, com a distância de 601, 04 metros,
encontra-se o ponto 72, de coordenadas, N = 7.795.865m e E =
594.860m, situado na divisa dos Municípios de Betim e Contagem. Do
ponto 72, continua-se pelo Município de Contagem, segue-se com o
azimute de 35307'48"(trezentos e cinqüenta três graus, sete minutos
e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 418,00 metros,
encontra-se o ponto 73, de coordenadas N = 7.796.280m e E =
594.810m. Do ponto 73, segue-se com o azimute de 25206'53"(vinte e
cinco graus, seis minutos e cinqüenta e três segundos) e, com a
distância de 353.41 metros, encontra-se o ponto 74, de coordenadas
N 7.796.600m e E = 594.960m. Do ponto 74, segue-se com o
azimute de 34714'33"(trezentos e quarenta e sete graus, quatorze
minutos e trinta e três segundos) e, com a distância de 271,71 metros
encontra-se o ponto 75, de coordenadas N 7.796.865m e E 594.900m.
Do ponto 75, segue-se com o azimute de 14 9 15'0O"(quatorze graus e
quinze minutos) e, com a distância de 325,00 metros, encontra-se o
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ponta 76, situada nos terrenas da FUMEC e de coordenadas N =
7.797.180m e E = 594.980m . Da ponto 76, segue-se com a azimute
de 28021'45"(duzentos e oitenta graus, vinte e um minutos e
quarenta e cinco segundos) e, com a distância de 889,51 metros,
encontra-se a ponto 77, de coordenadas N = 7.797.340m e E =
594.105m, situado fora do perímetro urbano de Contagem. Do ponto
77, segue-se com o azimute de 25504'07"(duzentos e cinqüenta e
cinco graus, quatro minutos e sete segundos) e, com a distância de
543,35 metros, encontra-se o ponta 78, de coordenadas
N = 7.797.200m e E = 593.580m. Do ponto 78, segue-se com o
azimute de 239202'10"(duzentos e trinta e nove graus, dais minutos e
dez segundos) e, com a distância de 466,48 metros, encontra-se a
ponto 79, de coordenadas N = 7.796.960m e E = 593.180m. Do ponto
79, segue-se como azimute de 29231'14"(duzentos e noventa e dois
graus, trinta e um minutos e quatorze segundos) e, com a distância de
887,69 metros, encontra-se o ponto 80, de coordenadas N =
7.797.300m e E = 592.360m. Do ponto 80, segue-se com o azimute
de 28549'34"(duzentos e oitenta e cinco graus, quarenta e nove
minutos e trinta e quatro segundos) e, com a distância de 660,02
metros, encontra-se o ponto 81, na altitude de 915 metros e de
coordenadas N = 7.797.480m e E = 591.725m. Do ponto 81, segue-se
com o azimute de 320 245'45"(trezentos e vinte graus, quarenta e cinco
minutos e quarenta e cinco segundos) e, com a distância de 387,33
metros, encontra-se o ponto 82, de coordenadas N = 7.797.780m e
E = 591.480m. Do ponto 82, segue-se com o azimute de
25850'43"(duzentos e cinqüenta e oito graus, cinqüenta minutos e
quarenta e três segundos) e, com a distância de 723,67 metros,
encontra-se o ponto 83, de coordenadas N = 7.797.640m e E =
590.770m. Do ponto 83, segue-se com o azimute de
2202 17'32"(duzentos e vinte graus, dezessete minutos e trinta e dois
segundos) e, com distância de 1206,15 metros, encontra-se ponto 84,
de coordenadas N = 7.796.720m e E = 589.990m , situado no Alto do
Paiol. Do ponto 84, segue-se com o azimute de 26039'54"(duzentos e
sessenta graus, trinta e nove minutos e cinqüenta e quatro segundos)
e, com a distância de 369,90 metros, encontra-se o ponto 85, de
coordenadas N = 7.796.660m e E = 589.625m. situado na divisa dos

rÃ"



453

Municípios Contagem - Betim. Do ponto 85, continua-se pela mesma
divisa, com o azimute de 311 43'09"(trezentos e onze graus, quarenta
e três minutos e nove segundos) e com a distância 555,99 metros,
encontra-se o ponto 86, de coordenadas N = 7.797.030m e E =
589.210m. Do ponto 86, segue-se com o azimute de
260501 6"(duzentos e sessenta graus, cinqüenta minutos e dezesseis
segundos) e, com a distância de 314,01 metros, encontra-se o ponto
87, situado no morro do Monjolo, no interior do Município de Betim, de
coordenadas N = 7.796.980m e E = 588.900m. Do ponto 87, segue-se
com o azimute de 210 257'50"(duzentos e dez graus, cinqüenta e sete
minutos e cinqüenta segundos)e, com a distância de 349,86 metros,
encontra-se o ponto 88, situado também no morro Monjolo, de
coordenadas N = 7.796.680m e E = 588.720m. Do ponto 88, segue-se
com o azimute de 267 936'51 "(duzentos e sessenta e sete graus, trinta
e seis minutos e cinqüenta e um segundos) e, com a distância de
840,73 metros, encontra-se o ponto 89, de coordenadas
N = 7.796.645m e E = 587.880m. Do ponto 89, segue-se com o
azimute de 288200'15"(duzentos e oitenta e oito graus, zero minuto e
quinze segundos) e, com a distância de 630,89 metros, encontra-se o
ponto 90, de coordenadas N = 7.796.840m e E = 587.280m. Do ponto
90, segue-se com o azimute de 235242'47"(duzentos e trinta e cinco
graus, quarenta e dois minutos e quarenta e sete segundos) e, com a
distância de 266,27 metros, encontra-se o ponto 91, de coordenadas
N = 7.796.690m e E = 587.060m. Do ponto 91, segue-se com o
azimute de 331 9 17'39"(trezentos e trinta e um graus, dezessete
minutos e trinta e nove segundos) e, com a distância de 239,43
metros, encontra-se o ponto 92, de coordenadas N = 7.796.900m e
E .= 586.945m. Do ponto 92, segue-se com o azimute de
10 237'11"(dez graus, trinta e sete minutos e onze segundos) e, com a
distância de 244,15 metros, encontra-se o ponto 93, situado na
ombreira esquerda da barragem, de coordenadas N = 7.797.140m e
E = 586.990m. Do ponto 93, segue-se com o azimute de
358221'48"(trezentos e cinqüenta e oito graus, vinte e um minutos e
quarenta e oito segundos) e, com a distância de 350,14 metros,
encontra-se o ponto zero, ponto inicial desta descrição.

O perímetro descrito tem uma extensão de 53.947 metros e envolve
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uma superfície de 12.263 hectares.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.196/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Vice-Governador, no exercício do cargo de
Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.196/2005 visa autorizar o
Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao Município de
Monte Santo de Minas.

Aprovada no 1 ° turno, com as Emendas &s 1 e 2, retorna a
proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
Em obediência ao § 1 9 do art. 189 desse Diploma, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza a doação ao Município de Monte

Santo de Minas de sete imóveis com área total de 30.000,00m 2, todos
localizados nesse Município, que foram incorporados ao patrimônio do
Estado por doação de particulares e daquele ente federativo, para a
instalação de unidades escolares.

Com a municipalização do ensino público fundamental, tais imóveis
ficaram ociosos, o que motiva o Estado a doá-los à administração
municipal, para que esta possa aproveitá-los em projetos assistenciais
destinados à população do meio rural.

A prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
bens públicos é exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art.
17 da Lei Federal n Q 8.666, de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública; e do art. 105, § 2, da
Lei Federal n9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos
entes federados.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a alienação de bens públicos e, por não acarretar despesas
para o erário, não repercute na execução da lei orçamentária.

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

2.19612005 no 22 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

1-leivécio - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI N 9 2.196/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Santo de

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

Monte Santo de Minas os seguintes imóveis:
imóvel constituído pela área de 10.000,00m2 (dez mil metros

quadrados), localizado no lugar denominado Fazenda Itiguassu, no
Município Monte Santo de Minas, registrado sob o n 2 R- 8.732, livro 3-
N, tis. 118, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte
Santo de Minas;

II - imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2 (dois mil metros
quadrados), e respectiva edificação, localizado no lugar denominado
Fazenda Onça, no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob
o n 2 19.643, livro 3-13B, fls. 179, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas;

III - imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2 (dois mil metros
quadrados), e respectiva edificação, localizado no lugar denominado
Fazenda Cachoeira, no Município de Monte Santo de Minas,
registrado sob o n Q 19.650, a fls. 183, livro 3-1313, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de Minas;

IV - imóvel constituído pela área de 2.000,00 m 2 (dois mil metros
quadrados), e respectiva edificação, localizado no lugar denominado
Bocaina, no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o
19.622, livro 3-1313, tis. 169, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas;

V - imóvel constituído pela área de 10.000,00m2 (dez mil metros
quadrados), localizado no lugar denominado Fazenda Três Posses ou
Alves, no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n9
8.298, livro 3-AJ, lis. 12, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas;

Vi - imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2 (dois mil metros
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quadrados) e respectiva edificação, localizado no lugar denominado
Fazenda Sapé, no Município de Monte Santo de Minas, registrado sob
o n2 19.621, livro 3-1313, tis. 169, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas; e

VII - imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2 (dois mil metros
quadrados), e respectiva edificação, localizado no Bairro Bauzinho, no
Município de Monte Santo de Minas, registrado sob o n 2 4.346, livro 2-
Y, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de
Minas.

Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos 1 a VII destinam-
se à implantação de projetos assistenciais à população rural do
Município.

Art. 2 - Os imóveis de que trata esta lei ficam gravados com
cláusula de inalienabilidade e reverterão ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos, contados da data da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 12.

Art. 32 - Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.732/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 2.732/2005
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar à União 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° 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 à

União de um imóvel com área de 8.145,00m2, situado no Bairro
Salgado Filho, em Belo Horizonte, a ser desmembrado de área maior,
registrada sob o n 2 20.221, a fls. 90 do Livro 3-0 de Registro Geral, no
Cartório de Registro de Imóveis do 2 2 Ofício desta Capital.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, o referido imóvel destina-se ao funcionamento da Secretaria
de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.
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Ressalte-se que esta proposição atende ao estabelecido pelo art. 18
da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2 8.666, de
1993, que institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e pelo § 2 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.

Assim sendo, não há óbice à alienação pretendida, uma vez que
está de acordo com as exigências legais, atende ao interesse coletivo
nem ocasiona aumento de despesa nas contas públicas.

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

2.732/2005 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.235/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n Q 3.235/2006
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Dom Silvério 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 Dom Silvério de um imóvel com área de 360,00m2,
situado naquele Município, a ser destinado à implantação de unidade
administrativa municipal da área de saúde.

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

projeto, que, por estar 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

3.235/2006 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.22112003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.221/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, no rótulo dos
alimentos produzidos e embalados no Estado, a identificação e a
quantificação de gordura "trans" presente em sua composição, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°1.221/2003
Obriga os fabricantes de alimento produzido e embalado no Estado

a fazer constar no rótulo do produto a identificação e a quantificação
de gorduras "trans" presentes em sua composição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os fabricantes de alimento produzido e embalado no Estado

ficam obrigados a fazer constar no rótulo do produto a identificação e
a quantificação de gorduras "trans" presentes em sua composição.

Parágrafo único - A identificação e a quantificação de gorduras
"trãns" obedecerão ao disposto na legislação sobre rotulagem de
alimentos.

Art. 2 0 - Na regulamentação desta lei, além das informações e dos
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procedimentos requeridos pela legislação, serão estabelecidos os
níveis máximos aceitáveis de gorduras "trans" nos alimentos.

Art. 3°- Os fabricantes a que se refere o art. 1 ° têm prazo até 31 de
julho de 2006 para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 4°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei Federal n°6.437, de 20 de agosto de
1977.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.944/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.944/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que 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, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.944/2006
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°- O art. 1° da Lei n° 14.550, de 27 de dezembro de 2002,

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. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
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Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria
OUvia - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 32 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/5/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 4 Fase
(Expediente): Ata - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.278 a 3.282/2006 - Requerimentos
n 9s 6.553 a 6.580/2006 - Requerimentos do Deputado André Quintão
(3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de
Segurança Pública e de Transporte - Registro de presença - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini, Carlos Pimenta, da
Deputada Jâ Moraes e dos Deputados André Quintão e Edson
Rezende - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 11 Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado André Quintão (3);
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição & 67/2004, dos
Projetos de Resolução ns 3.081, 3.121, 3.122, 3.123 e 3.12412006 e
dos Projetos de Lei n 9s 2.515/2005 e 2.950/2006; aprovação -
Questão de ordem - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado João Leite - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Agostinho Patrús - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Fabim Sawan -
George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
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Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

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

P Pane
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2- Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.278/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores

Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, no Município
de Pouso Alegre.

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

Catadores Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, no
Município de Pouso Alegre.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Fundada em 18/4/2004, a Associação dos Catadores

Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis - Acomar - é
uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a busca
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de oportunidade de trabalho para seus associados no ramo de
prestação de serviços e comércio.

Para isso, procura aprimorar suas capacidades técnicas e
profissionais, sobretudo no aproveitamento dos materiais recicláveis, a
fim de direcioná-los aos mercados locais, nacionais e internacionais.

A associação luta com muita dificuldade e, contando com o
abnegado esforço de seus Diretores, tem buscado desenvolver suas
atividades de forma a propiciar aos seus associados melhores
condições de trabalho.

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 de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos no art.
188, c/co art. 103, inciso, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.279/2006
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no Município de
Pintópolis.

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

Desenvolvimento Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no
Município de Pintópolis.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Distrito da Vila Acari é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no
Município de Pintópolis, na comunidade Acari, que passou a ser
Distrito de Vila Acari e foro de São Francisco.

No âmago de seu objetivo maior, visa à proteção, à saúde, à família,
à maternidade, à infância e à velhice, além de combater a fome, a
pobreza, mediante o incentivo à criação de hortas e roças
comunitárias ou grupos de pequenos produtores. Além de muitas
outras atividades, divulga o esporte, o lazer, a cultura e a proteção ao
meio ambiente como forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa entidade,
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e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres 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,
e/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.280/2006
Altera a Lei n g 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- A Lei n Q 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com a seguinte alteração:
"Art. 12 - ( ... )
XXII - papel cortado tipos A4, ofício 1 e II e carta;".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 10 de maio de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: O anteprojeto visa a aperfeiçoar a legislação tributária e

a dirimir as dúvidas existentes no tocante ao art. 12, § 30, inciso XXII,
da citada lei. Tal dispositivo, cuja redação foi dada pela Lei & 15.956,
de 29/12/2005, prevê a possibilidade de redução da carga tributária
para até 12% nas operações internas com papel cortado classificado
no código 4802.57.99 da NBM/SH. Ocorre, todavia, que a referida
classificação fiscal, não obstante indicada por contribuintes que
operam no setor econômico em questão, veio a se mostrar
inadequada, uma vez que, segundo se constatou posteriormente, o
produto também é comercializado sob outras condições.

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de precisar o âmbito de
aplicação da norma legal, encaminha-se a alteração ora proposta,
consistente na referência à designação comercial da mercadoria, de
modo a evitar divergências de entendimento e, por conseqüência,
tratamento antiisonômico entre os contribuintes envolvidos.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.281/2006
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Obriga as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações a
distribuir gratuitamente a seus funcionários protetores ou filtros solares
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as empresas públicas e privadas, autarquias e

fundações obrigadas a distribuir, gratuitamente, a seus funcionários
que exercem suas atividades ao ar livre, em exposição aos raios
ultravioleta, os produtos farmacêuticos que tenham por finalidade a
proteção e bloqueio contra raios solares, conhecidos como protetores
ou filtros solares.

Parágrafo único - A obrigação prevista no "caput" deste artigo
estende-se também aos concessionários de serviços públicos.

Art. 2 - O Poder Executivo fará constar nos editais de
procedimentos licitatórios que realizar a exigência do fornecimento de
protetor solar, nos casos em que o serviço contratado provocar a
exposição mencionada no artigo anterior.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: Primeiramente convém esclarecer o que é, quais são

as causas e as conseqüências que podem advir desta grave doença.
Câncer da pele é o crescimento anormal e descontrolado das células
que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e,
dependendo da camada afetada, teremos os diferentes tipos de
câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os
espinocelulares; o mais perigoso é o melanoma.

O carcinoma basocelular é o tipo mais freqüente e representa 70%
dos casos. E mais comum após os 40 anos, em pessoas de pele
clara. Seu surgimento está diretamente ligado à exposição solar
acumulativa durante a vida. Apesar de não causar metástase, pode
destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e ossos.

Já o carcinoma espinocelular é segundo tipo mais comum de câncer
da pele, pode se disseminar por meio de gânglios e provocar
metástase. Entre suas causas, estão a exposição prolongada ao sol,
principalmente sem a proteção adequada, tabagismo, exposição a
substâncias químicas com arsênio e alcatrão e alterações na
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imunidade.
O melanoma é o tipo mais perigoso, com alto potencial de produzir

metástase. Pode levar à morte se não houver diagnóstico e
tratamento precoce. E mais freqüente em pessoas de pele clara e
sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura.

A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros
prejuízos à pele e ainda é a responsável pelo câncer de maior
incidência no Brasil - o câncer da pele, esta temida doença que pode
até levar o paciente a óbito. Estimativas do Instituto Nacional do
Câncer (Inca) prevêem 119 mil novos casos para 2006.

Com base em dados como este, a Sociedade Brasileira de
Dermatologia - SBD - e os diversos serviços de saúde, no âmbito
estatal ou privado, realizam campanhas com o objetivo de diminuir, a
longo prazo, a alta incidência da doença no Brasil. Um ponto comum
em todas essas ações é a necessidade de utilização de filtro solar
pela população, inclusive pelas crianças, pois as chances de
desenvolvimento da doença são reduzidas em até 85% se os
cuidados com a pele forem adotados desde a infância.

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais
agressiva na Terra, a SBD adverte que as pessoas de todos os
fototipos devem estar atentas e se protegerem quando expostas ao
sol. A entidade recomenda que todas as medidas de proteção sejam
adotadas quando houver exposição ao sol. Atitudes como o uso de
chapéus, camisas de mangas longas e mesmo o abrigo sob guarda-
sóis não são totalmente eficientes sem o protetor solar, pois deixam
passar grande parte da radiação ultravioleta. Mesmo os filtros solares
devem ser reaplicados a cada duas horas.

O universo das pessoas diariamente expostas aos raios solares vai
muito além dos distraídos banhistas que ficam nas praias e clubes se
bronzeando. Um número muito grande de trabalhadores rurais e
urbanos - como é o caso dos agricultores, pescadores, garis,
carteiros, catadores de papel e trabalhadores da construção civil -,
podem adquirir o câncer de pele por exercerem atividades que são
desenvolvidas ao ar livre e sob radiação solar.

Ocorre que, como é de conhecimento geral, os bloqueadores
solares custam muito caro para os padrões salariais dos brasileiros.
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Muitas farmácias concedem desconto em remédios, mas nunca nos
preços dos protetores solares, que são, erroneamente, considerados
bens supérfluos.

Nosso objetivo é tornar os protetores solares mais um instrumento
de segurança do trabalho, justamente para empresas cujas atividades
requerem que seus empregados se exponham por longos períodos
aos raios solares e beneficiar os trabalhadores de baixa-renda que se
expõem todos os dias aos raios ultravioletas emitidos pelo sol, sem
condições financeiras de adquirirem esse reconhecido resguardo,
adicional mas imprescindível, que é o protetor solar.

Sendo assim, entendemos ser oportuno o projeto de lei em questão,
para que o Estado de Minas Gerais, mostrando preocupação com a
saúde em suas mais diversas áreas, dê um passo importante no
combate às graves conseqüências da exposição aos raios ultravioleta.

- 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 3.282/2006
Declara de utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais

da Diocese de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Obras Sociais da Diocese de Uberlândia, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: De caráter beneficente, as Obras Sociais da Diocese

de Uberlândia são uma instituição que presta serviços de assistência
social e educacional e que tem atuado na proteção da saúde da
família, da gestante, da criança e do idoso, e no combate à fome e à
pobreza, auxiliando os mais carentes de várias maneiras.

Proporciona a todos os internados cursos profissional izantes, como
corte e costura, pintura, artesanato e outras habilidades: oferece-lhes
bolsas de estudos; empreende ações objetivando o suporte alimentar
e a aplicação da medicina alternativa; promove eventos esportivos e
de lazer.
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Por esse esforço de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.55312006, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando seja

solicitado ao Presidente do lpsemg o credenciamento de no mínimo
um cirurgião-dentista nos Municípios distantes 5km de outros
Municípios que possuam agências e centros regionais desse Instituto.
(- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.554/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Brasilândia
de Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação política
desse Município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N Q 6.555/2006, do Deputado Carlos Gomes, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Lúcio Célio Guterres por
sua posse no cargo de Presidente da Central única dos
Trabalhadores de Minas Gerais.

N Q 6.556/2006, do Deputado Carlos Gomes, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato Profissional do
Comércio Ambulante da Grande 8H pelo transcurso do 50 9 aniversário
de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N 2 6.55712006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Cambuquira por seu 97 2 aniversário de emancipação. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 9 6.558/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o DER-MG, na pessoa de
seu Diretor-Geral, Sr. José Elcio Santos Monteze, por seu 60
aniversário de criação. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n 2 6.487/2006, nos termos do § 2 9 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.559/2006, do Deputado Dalmo Ribeira Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Virgínio Cândido
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Tosta de Souza por sua posse no cargo de Reitor da Universidade do
Vale do Sapucaí. (- A Comissão de Educação.)

N 9 6.560/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Márcio José de Castro
Silva por seu trabalho pioneiro em cirurgia endovascular e pela
homenagem que recebeu no Congresso Internacional de Cirurgia
Endovascular, em São Paulo. (- A Comissão de Saúde.)

N 6.561/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Serviço Social do Comércio de
Minas Gerais - Sesc-MG - por seu 60 aniversário de fundação. (- A
Comissão de Turismo.)

N Q 6.562/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Olavo Drummond. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.563/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Polícia Civil do Estado pelo
transcurso dos 198 anos de criação da Polícia Civil no Brasil. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N 9 6.564/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rede Pitágoras pelo transcurso
dos seus 40 anos de fundação.

N Q 6.565/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Pampulha late Clube pelo
transcurso dos seus 45 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

N 2 6.566/2006, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Walter Moreira Moeller
pelo trabalho realizado na Comarca de Barbacena. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N 2 6.567/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Baependi
pelo transcurso do 1502 aniversário de emancipação do Município. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N Q 6.568/2006, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa Social com
vistas a que seja designado Delegado de Polícia Civil e criado pelotão

9

rÁ



470

da Polícia Militar para atender a Comarca de Santa Bárbara. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.569/2006, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao DER-MG pelo transcurso de
seus 60 anos de fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n 2 6.487/2006 nos termos do § 2 9 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.570/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Universitário da
Universidade Federal de Uberlândia, na pessoa do Sr. Arquimedes
Diógenes Ciloni, com a Faculdade de Engenharia Elétrica, na pessoa
do Sr. Alcimar Barbosa Soares, com a Faculdade de Gestão e
Negócios, na pessoa do Sr. Reinaldo Campos Andraus, e com a
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais, na pessoa do Sr.
Humberto Aparecido de Oliveira Guido, pela aprovação dos cursos
que menciona. (- A Comissão de Educação.)

N 2 6.571/2006, dos Deputados Antônio Andrade, Elmiro Nascimento
e Paulo Piau, solicitando seja formulado voto de congratulações com a
comunidade do Município de Patos de Minas pelo aniversário de
emancipação desse Município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N 9 6.572/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do
CAO - Direitos Humanos, com vistas a que tome as providências
cabíveis com relação aos fatos narrados no jornal "O Tempo" de
3/5/2006.

N Q 6.573/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral e ao Chefe do Estado-Maior da
PMMG cópia da representação que o policial militar Norberto Rômulo
Russo apresentou a essa Comissão. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

N g 6.574/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que envie a
essa Comissão o relatório de atividades e a atual composição do
Conselho Diretor das Ações de Manejo de Solos. (- A Mesa da
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Assembléia.)
N O 6.575/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

formulado apelo aos Presidentes da Cemig, da Copasa-MO, da
Epamig, da Emater e do IGA, com vistas a que disponibilizem à ONG
Crides - Centro Regional Integrado de Desenvolvimento Sustentável,
sediado em Nazareno, as informações que menciona sobre os
Municípios onde atuam.

NO 6.57612006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente de Furnas com vistas à inclusão do
"Projeto Maria de Barro", desenvolvido pela ONG Crides - Centro
Regional Integrado de Desenvolvimento Sustentável -' de Nazareno,
em suas iniciativas de apoio à elaboração dos planos diretores dos
Municípios situados no entorno do Lago de Furnas.

NO 6.577/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes da Cemig e da Copasa-MG com
vistas a que recebam representantes do "Projeto Maria de Barro", de
Nazareno, para apresentação do projeto.

NO 6.578/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à liberação
de viaturas descaracterizadas para as Polícias Civil e Militar do
Município de Paraopeba.

N 2 6.579/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia
Civil e ao Secretário de Defesa Social, com vistas à destinação de
uma patrulha rural e ao aumento do efetivo policial do Município de
Paraopeba, além de melhor equipar o existente.

N 2 6.580/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao jornalista Bernardino Furtado
pela matéria de sua autoria, intitulada "Deserdados da Cana",
publicada no jornal "Estado de Minas", em 3/5/2006.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
André Quintão (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Segurança Pública e de Transporte.
Registro de Presença
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.0 Sr. Presidente - A Presidência registra a presença de alunos do 7
período de Administração Pública da Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, acompanhados do Prof. Elcio Costa Moreira, servidor
aposentado desta Casa e também professor da Escola do Legislativo.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, boa tarde. Ontem iniciei uma discussão e, como os 30
minutos concedidos não foram suficientes, gostaria de aproveitar este
horário para seguir discutindo, sabendo também que o tempo não
será suficiente, pois o tema é extenso. Mas continuarei a fazer a
reflexão para ajudar o povo mineiro a entender ou, pelo menos,
procurar entender o que está acontecendo no nosso país. E nosso
dever fazer esse debate para dar condições aos cidadãos mineiros e
brasileiros de formar um juízo crítico, e a mídia nos ajuda bastante
nisso.

A primeira questão diz respeito à Bolívia. Ontem discutimos a
incompetência e a falta de habilidade e de seriedade com que o
Presidente Lula tratou o problema da Petrobras. Esse problema não
envolve uma empresa privada, mas pública, uma empresa dos
brasileiros. Essa empresa pertence ao povo brasileiro e deve ser
defendida pelo governo brasileiro. Mas o Presidente da República
desconsiderou a diplomacia brasileira, os experientes diplomatas
atuais e aqueles que adquiriram essa experiência, ao longo de tantos
anos, e não quis ouvi-los para saber como tratar dessa questão.
Vimos duas coisas patéticas. Primeiro, o Presidente Lula ignorou o
corpo diplomático brasileiro e delegou o Sr. Marco Aurélio Garcia - um
senhor que não sei onde cursou o que, mas que é um homem de
confiança - para tratar dessa questão. Depois o Presidente Lula
desqualificou e desautorizou o Presidente da Petrobras. Este,
buscando argumentos para uma boa negociação, disse que, dessa
forma, não investirá, mas o Presidente Lula disse que investirá, sim, e
que o Evo Morales está certo. Já entramos na discussão perdendo. A
equipe brasileira está tentando discutir com os bolivianos, mas
sabendo que não poderá usar determinados argumentos, porque o
Presidente Lula já expressou sua posição contrária a eles.
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Em segundo lugar, a matéria noticia que o governo brasileiro está
ajudando a negociar a indicação dos militares que estão assumindo os
postos da Petrobras na Bolívia. Essa é a ação mais patética a que já
se assistiu.

Qual a justificativa para o governo boliviano colocar militares dentro
da Petrobras, uma empresa brasileira, se somos amigos e parceiros?

Deputado Irani Barbosa, os militares assumem os postos de
comando, e o governo brasileiro opina se esse ou aquele Coronel
serve ou não para o posto. Trata-se de uma situação surrealista. Não
dá para acreditar que isso esteja acontecendo.

O Presidente Evo Morales gostou da idéia, o Lula deu forças, e o
Cel. Chávez também. O que acontecerá? Agora pegará as terras e as
propriedades. Pelo menos o Lula deveria ter um mínimo de bom-
senso e dizer: "Evo Morales, essas medidas acabam com seu país. O
Hugo Chávez tem muito petróleo. Talvez na Venezuela determinadas
medidas dêem certo, mas, na Bolívia, não. O país precisa de
investimentos, e você está afugentando qualquer possibilidade de
investimento."

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
quero apenas acrescentar um comentário a seu pronunciamento, que
está irretocável. Parece-me que o nosso Presidente está acometido
da Síndrome de Estocolmo, aquela em que o seqüestrado se
apaixona pelo seqüestrador, que o estuprado se apaixona pelo
estuprador. Não tenho mais nada a acrescentar. Repito: o seu
pronunciamento está irretocável. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Irani Barbosa. E
lamentável. Está aqui no jornal 'Folha de S. Paulo": "Petrobras quer
discutir a nomeação dos bolivianos". A matéria se refere aos militares
bolivianos que assumirão a direção da empresa. Imaginem eles
assumindo a direção de uma empresa. Não se trata de um botequim.
Falamos de R$2.000.000.000,00 ou R$3.000.000.000,00, mais de
US$1.000.000.000,00. Essa empresa tem de contar com grande
capacidade técnica de gestão, e eles vão assumi-Ia. E se esse
imbróglio demorar seis meses ou um ano e a empresa quebrar?
Quem será o responsável por isso?

0 Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
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acompanho seu pronunciamento e impressionou-me como V. Exa.
sistematizou essa abordagem. Primeiramente, houve um conflito
internacional, que, depois de instalado, gerou o segundo passo, que é
a busca do entendimento. E isso que pedimos a todo momento:
entendimento.

Infelizmente p Brasil já entra perdendo nessa busca de
entendimento. E isso que V. Exa. está demonstrando, quando o
Presidente Lula diz que Evo Morales está certo; quando levanta
argumentos como: "A Bolívia e o Brasil são imperialistas". Imaginem, o
Brasil está explorando a Bolívia. Essa é a fala de pessoas do governo
brasileiro. Como vamos tentar entendimento dessa forma?

Na verdade, vi um dos dados que V. Exa. possui. Ele diz que, desde
1999, já houve mais de 400% de aumento do gás boliviano. Os
brasileiros estão pagando esse aumento.

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, só para V. Exa.
ter uma idéia, houve esse aumento absurdo do petróleo, o barril está
em torno de US$700,00, às vezes ultrapassando esse valor e, num
sobe e desce, já esteve a US$25,00 e US$30,00. Ele subiu 250%, e o
gás mais de 300%; ou seja, os contratos feitos estão sendo
respeitados.

O Deputado João Leite (em aparte) - Nessa abordagem adotada por
V. Exa., primeiro tivemos o conflito, agora vamos para o
entendimento. Quer dizer, estamos aceitando o Capitão ou o Coronel
como Diretor da Petrobras, empresa brasileira na Bolívia.

As pessoas gostam muito de falar de uma poesia de Maiakovski que
diz que, se deixarem entrar no jardim e colher uma flor, daqui a pouco,
roubam-nos tudo, inclusive a voz. E justamente isso; os fazendeiros e
as pessoas que compraram terras na Bolívia estão apavorados neste
momento.

Gostaria de encerrar falando que a crítica feita por V. Exa.,
Deputado Miguel Martini, tem apoio e está sendo feita também por
ilustres embaixadores com história neste país. Rubens Ricúpero, José
Botafogo Gonçalves e Marcos Azambuja são de formação da Escola
Barão do Rio Branco.

• Deputado Miguel Martini - Todos experientes diplomatas.
• Deputado João Leite (em aparte) - Pois agora todos estão
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colocados lá fora, e quem negocia é o Sr. Marco Aurélio Garcia; não
são mais os embaixadores brasileiros da Escola Barão do Rio Branco,
mas alguém do PT. Nós, brasileiros, estamos perdendo. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exa. em defesa do Brasil.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. Sr.
Presidente, acho que o relógio do Plenário está errado, porque não
deve haver 5 minutos que comecei a fazer meu pronunciamento, e
faltam somente 2 minutos para encerrar meu prazo.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - V. Exa. possui o
prazo de mais 2min40seg. A campainha era para o aparte do
Deputado João Leite.

O Deputado Miguel Martini - São tantas coisas para falar que o
tempo não dá. Deixarei a questão da Bolívia para outros também
falarem sobre ela, mas quero apenas lamentar que o Brasil se sinta,
neste momento, sem uma cabeça, sem uma liderança e sem alguém
que possa falar alto em defesa dos interesses nacionais dos
brasileiros, dos pobres brasileiros.

Por outro lado, para nossa surpresa, vemos também anunciado...
Não foi à toa que a CNBB, em sua manifestação, no início deste ano,
disse que o Brasil virou um paraíso financeiro. Enquanto o Presidente
Lula reconhece o direito do Presidente Evo Morales de tomar a
Petrobras e de indicar militares bolivianos como Diretores da
Petrobras, está noticiado: crédito favorece a alta de 26,9% do
resultado do primeiro trimestre; lucro do Bradesco chega a
R$1.500.000.000,00. Qual é a empresa, Deputado João Leite, que dá
lucro de 27%? O lucro do ltaú sobe 28% no trimestre. Depois não
querem que a CNBB diga que o Brasil virou um paraíso financeiro.

Existe um outro fato gravíssimo acontecendo. Todos estamos
acompanhando desesperados a queda do dólar. Os exportadores
brasileiros já não sabem mais o que fazer. Foi anunciado na mídia,
ontem, um recorde de brasileiros saindo do País para fazer turismo
internacional. As nossas divisas voarão pelos ares, não teremos mais
as nossas receitas. Que coisa absurda!

E percebemos que o governo brasileiro está cruzando os braços -
porque é interessante - e usando o câmbio, Deputado João Leite,
Deputada Jô Moraes, para controlar a inflação, sabendo que isso
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arrebentará com todas as nossas empresas exportadoras. E depois?
E lamentável isso.

Não entrarei na outra questão que queria. Realmente, 15 minutos é
muito pouco tempo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rogério

Correia; Deputados, imprensa, visitantes e povo de Minas Gerais,
quero abordar, nesta tarde, um assunto interessante e, ao mesmo
tempo, preocupante. A Confederação Nacional de Municípios - CNM -
elaborou um documento para divulgar o "ranking" dos piores
Municípios do País. Ontem o jornal "Estado de Minas" publicou o
nome dos dez piores Municípios mineiros, dos que tiveram
desempenhos ruins, e explicou que as informações foram dadas pelas
Prefeituras. Com base nessas informações, que dizem respeito ao
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, às gestões social e
fiscal, a CNM divulgou essa lista, que causou um mal estar muito
grande aos Municípios que foram citados. Por isso, essa lista poderá
merecer uma contestação, talvez até jurídica, desses Municípios. De
acordo com a lista, o Município mineiro que teve pior desempenho foi
Martinho Campos, seguido de Senador Amaral, Itumirim, Pirapora,
Espera Feliz, Canaã, Gurinhatã, São Sebastião do Maranhão, Santo
Antônio do ltambé e Agua Comprida.

Sr. Presidente, houve uma reação imediata da Prefeitura de
Pirapora, na pessoa do seu Prefeito, Warmillon Braga, que nos
encaminhou um ofício dizendo sobre a resposta que quer dar, à altura,
para a CNM. Essa Confederação parece não ter mais nenhuma outra
coisa a fazer e traz enorme prejuízo a esses Municípios, de maneira
especial, a Pirapora, uma das cidades mais promissoras do Norte de
Minas. O Prefeito Warmillon tem hoje apoio, voto e recobrou uma
confiança muito grande. Está fazendo uma bela administração,
esforçando-se, sobretudo, para captar recursos da iniciativa privada.
Trata-se de um Município com um potencial dos mais relevantes,
situado às margens do Rio São Francisco. Ao longo do seu mandato,
o Prefeito tem procurado incentivar a iniciativa privada a investir na
cidade. E vem o Presidente da CNM, Sr. Ziulkoski - sabe Deus de
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onde -, divulgar essa lista.
Pirapora é hoje, com certeza, uma das cidades que mais se

desenvolve, em termos sociais, em todo o território de Minas Gerais.
Localizada às margens do Rio São Francisco, tem no turismo sua
principal característica de desenvolvimento, especialmente a partir do
ano passado, com a posse do Prefeito Warmillon Fonseca Braga.
Trata-se de um político que, com menos de um terço de seu mandato,
chega à impressionante marca de 98% de aceitação popular,
conforme pesquisa de opinião pública realizada, em abril, pela
Agência de Pesquisa de Audiência, Opinião & Mercado, com sede em
Montes Claros.

Para quem não sabe, Pirapora ficou praticamente parada, sem
investimentos em obras públicas, durante longos 14 anos, fruto da
ineficiência de administrações anteriores. Hoje, sob as mãos de um
Prefeito ousado e experiente, a cidade é uma das mais progressistas
do interior de Minas Gerais. Por exemplo, Pirapora receberá, em
janeiro, o importante selo da Unicef, em virtude do alto investimento
que vem fazendo nas políticas públicas de apoio aos jovens e
adolescentes.

A Unicef só concede sua honraria aos Municípios que
verdadeiramente investem em projetos de alto valor social, como a
educação ambiental, o combate à mortalidade infantil, a implantação
de salas de vacinas e o Ensino Fundamental. Um exemplo claro dos
investimentos feitos na educação é o fato de que a rede municipal de
ensino de Pirapora recebeu, em 2006, mais de 2 mil estudantes que
migraram das escolas estaduais e particulares, fato que se deve ao
apoio sistemático do Prefeito Warmillon Braga. As escolas municipais
de Pirapora têm hoje um dos ensinos de melhor qualidade no Estado.
Além disso, a Prefeitura oferece aos mais de 8 mil estudantes do
Município mochilas escolares, todo o material didático necessário,
uniformes e merenda escolar de alta qualidade, tudo absolutamente
de graça, sem qualquer ônus para os pais dos alunos.

Há outro dado que merece registro. Pirapora é uma das poucas
cidades do interior do Estado que possui, em funcionamento, aterro
sanitário, garantindo melhor qualidade de vida à população. Ademais,
acaba de assinar, junto ao Ministério da Integração Nacional, por meio

_ -



478

da Codevasf, os contratos para início das obras de
rede de esgotos da cidade. Por sinal, o próprio Ministri
Nacional estará em Pirapora, no dia 18 de maio, par
das obras da rede de esgoto e da construção
Tratamento de Esgoto - EFE.

Abro um parêntesis para lembrar que a cidade possu
habitantes e um grande parque industrial. Todavia,
doméstico e industrial era jogado "in natura" no Rio
poluindo o Velho Chico, causando transtorno à flora
Município.

implantação da
o da Integração

o início oficial
la Estação de

mais de 50 mil
todo o esgoto
São Francisco,
e à fauna do

No dia 12 de junho, o próprio Governador Aécio Neves estará na
cidade. Ele já agendou sua visita, que ocorrerá durante as
comemorações de aniversário de Pirapora. Além do Fórum de
Prefeitos do Médio São Francisco, que deve presidir, o Governador de
Minas participará de solenidades de inauguração de diversas obras
públicas em Pirapora, como a Praça da Bíblia, a Farmácia Popular, o
Centro de Vocação Tecnológica, o novo dique da cidade e 60 casas
populares para famílias de baixa renda.".

O governo de Minas reconhece o esforço do Prefeito, da Câmara
Municipal e, principalmente, do povo de Pirapora, que é conhecida
como uma cidade onde há boa qualidade de vida, mas a
Confederação Nacional dos Municípios - CNM - enquadra-a na lista
dos 10 piores Municípios do Estado.

"Essa cidade que a CNM irresponsavelmente colocou na mídia
como uma das piores de Minas Gerais no que se refere ao
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão social e fiscal,
baseada em dados apenas de 2004, exercício da administração
passada.". Hoje a atual administração revela uma nova realidade.

A Confederação Nacional dos Municípios quis destacar a Pirapora
de ontem, esquecendo-se da Pirapora de hoje, esquecendo-se do
esforço do Prefeito de correr à Fiemg e à Confederação das Indústrias
de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro e mostrar o
grande potencial da cidade de Pirapora.

O Prefeito, com a classe política e o governo de Minas, tem se
esforçado para que a Sudene seja reativada e voltem os
investimentos em Firapora. Estão se esquecendo ainda do esforço do
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Prefeito junto à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - Codevasf - para transformar Pirapora em um centro
gerador de renda e fruticultor dos mais expressivos de Minas Gerais.
Ali se produz uva de boa qualidade, em geral frutas que abastecem a
mesa do povo brasileiro e que atualmente são exportadas para os
Estados Unidos, a Europa e a Ásia.

E importante que essa manifestação de repúdio do Prefeito
Warmillon Braga chegue aos órgãos de imprensa. Convoco a mídia e
a grande imprensa mineira para que rebatam esse ato irresponsável
da Confederação Nacional dos Municípios de denegrir a imagem, não
do Prefeito ou de uma cidade, mas de todo o esforço de um povo. Por
isso, nesta tarde, estamos fazendo esse contraponto na tribuna.

Quero me solidarizar com o povo de Pirapora e com o Prefeito
Warmillon Braga, um dos mais atuantes de Minas Gerais. Quem visita
Pirapora percebe claramente que a cidade se transformou, virou outra;
está repleta de canteiros de obras e de eventos turísticos. No último
final de semana, por exemplo, os piraporenses realizaram o 1 Festival
Internacional Folclórico, com a participação de grupos da Hungria, do
Chile, da Itália e do Brasil, com destaque para os grupos de Minas
Gerais e da Paraíba. E quem a visitou conferiu também que Pirapora
resgatou, em um ano e meio, o título de melhor carnaval de Minas
Gerais. Tudo isso, fruto do esforço que o Prefeito e sua equipe vêm
desempenhando para recolocar a cidade nos trilhos do
desenvolvimento.

No mês que vem, a cidade realiza também duas festas que já se
transformaram em referência na região do Norte de Minas: o Encontro
Nacional de Motociclistas e o Forrozando, festival de quadrilhas que
leva mais de 10 mil turistas à cidade. Pirapora é exemplo de cidade
em franco desenvolvimento. E, por isso mesmo, até o final de agosto,
a Prefeitura vai inaugurar uma lista enorme de obras públicas.

Para os senhores terem uma idéia, eis algumas das obras em fase
de conclusão e que serão entregues nos próximos meses: construção
da Praça Presidente Tancredo Neves, com um moderno terminal de
ônibus urbanos e ampliação do Hospital de Olhos e aquisição de
novos equipamentos. Ainda hoje tivemos um debate extremamente
importante com o Ministério da Saúde para que voltemos a referenciar
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Pirapora como centro de cirurgias oftalmológicas.
Quando terminou o mutirão das cataratas do Ministério da Saúde,

que está substituindo esse mutirão por cirurgias eletivas, um programa
bem elaborado pelo Ministério da Saúde, hoje tivemos a satisfação de
ouvir dos técnicos desse órgão que Pirapora será um centro de
referência de toda aquela região, ao lado de Coração de Jesus e de
Montes Claros.

Outras obras em execução: implantação da Guarda Mirim, com sede
própria; Centro de Internamento de Adolescentes, o antigo Centro de
Recuperação do Menor Infrator; construção da creche do Bairro
Sagrada Família; implantação da Cozinha Comunitária no Bairro
Sagrada Família; pavimentação asfáltica e urbanização da Av. Brasil,
uma das maiores da cidade; construção da Praça Prefeito Mano
Azevedo; reforma das quadras do Conjunto Esportivo Dobson
Machado; reinauguração do vapor Benjamim Guimarães, agora com
uma nova caldeira a vapor, adquirida por meio de convênio com o
Banco do Nordeste; construção da Praça da Bíblia; Centro de
Vocação Tecnológico de Pirapora; Farmácia Popular; reforma do
Posto de Saúde do Bairro Santos Dumont; construção do Posto de
Saúde do Bairro São Geraldo; inauguração do Centro de Apoio à
Inclusão de Pirapora - Caip -; ampliação da Escola Municipal Cândida
Alves, no Bairro Cícero Passos; ampliação da Escola Municipal Geni
Hátem, no Bairro São Geraldo; ampliação da Escola Municipal Dona
Rita Alves, no Bairro Sagrada Família; reformas de 11 postos do
Programa de Saúde da Família - PSF -; entrega de três veículos zero
km ao PSF de Pirapora; inauguração do Abrigo de Apoio ao Menor
Carente, em parceria com a empresa Minasligas; inauguração do
novo dique de contenção de enchentes da cidade; inauguração do
Centro de Referência da Mulher, que terá abrangência regional;
Centro de Convenções de Pirapora, com capacidade para 900
pessoas sentadas; construção do novo Hospital Municipal, com
capacidade para 90 leitos, no valor total de R$5.000.000,00;
inauguração de 60 novas casas populares para famílias de baixa
renda; duplicação da Av. Jefferson Gitirana, com a implantação de
canteiros centrais, calçadões, ciclovias, iluminação pública e
urbanização; implantação da rede de esgotos e da estação de
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tratamento, mais ligações domiciliares em torno de 5 mil imóveis.
Nas próximas semanas, o Prefeito Warnilion Braga realizará

solenidades também, para efetivar o lançamento das seguintes obras:
sede própria da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social;
Complexo Sociocultural do Bairro Cidade Jardim; construção de
quadra poliesportiva no Bairro Cidade Jardim; quadra poliesportiva no
Bairro Santa Mariana; portais turísticos; posto de saúde no Bairro
Aparecida; inauguração do Centro Viva Vida, obra de mais de
R$2.000.000,00; e reformas do Mercado Municipal.

Essa é a Pirapora pujante, progressista, que atrairá a atenção da
iniciativa privada e do povo brasileiro pelo seu turismo e pela sua
gente; por isso solidarizo-me com o Prefeito e trago meu repúdio pela
Confederação Nacional de Municípios que, irresponsavelmente; emite
uma lista dessa natureza. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, visitantes, apresento uma denúncia acerca de verdadeiros
atentados ambientais que estão ocorrendo na cidade de Três
Corações. Sete palmeiras imperiais foram cortadas para serem
substituídas por um projeto paisagístico, sabe-se Deus com que
intenções. Diante disso, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, sob a Presidência do Deputado Laudelino Augusto, que é da
região, e com o apoio irrestrito do Deputado Paulo Piau, aprovaram
uma audiência pública para debater essa questão.

Não poderia deixar de me pronunciar acerca de um tema que, desde
ontem, vem pautando as forças que integram a oposição ao
Presidente Lula: a posição do governo brasileiro em relação ao
soberano direito do povo boliviano de defender e governar seus
próprios recursos. Falo isso porque o Presidente Lula, desde que se
integrou a essa América Latina rebelada, tem feito mudanças
significativas na sua política externa. A América Latina tinha uma
herança de 20 anos de uma política neoliberal de ajuste fiscal, de
"desindustrialização", de entrega das suas riquezas.

A América Latina se rebela e põe, na Presidência do Brasil, um
operário; na da Bolívia, um indígena; na do Chile, uma mulher; na do
Uruguai, um defensor dos direitos do povo; e, na da Venezuela, um
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homem que tem a coragem de enfrentar a potência que hegemoniza o
mundo, os Estados Unidos. Desde então, os povos do continente
realizam enorme esforço para recuperar seus direitos ao legítimo
desenvolvimento soberano e sustentável.

O Presidente Lula tem contribuído com a sua política externa,
sobretudo quanto ao reforço da articulação não apenas dos países do
Mercosul, mas dos que hoje se agregam ao bloco, como convidados,
como é o caso da Venezuela e do Chile. O Brasil tem uma política
capaz de enfrentar esse processo de globalização e a hegemonia dos
Estados Unidos sob a égide e o tacão do Presidente Bush. Essa
política visa à integração regional, uma realidade mundial, seja na
Ásia, seja na África, seja na Europa. Todos se articulam para defender
os seus interesses no confronto com a hegemonia americana, O
Presidente Lula avançou, e a sua política trouxe como conseqüência
fundamental uma menor vulnerabilidade do País frente às dificuldades
desse mundo globalizado. Essa menor vulnerabilidade significa o
equilíbrio das exportações, das contas públicas e dos déficits que
pagávamos na balança comercial. Esse é o resultado objetivo que faz
com que o Brasil crie melhores condições para enfrentar a situação.

Nesse contexto, cumprindo compromisso firmado com o povo, o
Presidente da Bolívia toma, em suas mãos, o destino de uma riqueza
natural. O que nos estranha, evidentemente, é que aquelas forças
políticas que antes entregavam o País e que, como disse o nosso
Ministro Celso Amorim, eram absolutamente flexíveis diante das
potências mundiais que vinham aqui explorar as nossas riquezas,
exigem agora dura posição contra um país irmão, cujo povo sofrido
pagou, assim como o brasileiro, pela forte exploração das grandes
potências mundiais no nosso continente.

Deputado Jésus, diria que está havendo um surto de
neonacionalismo por parte daqueles que entregaram o País, que
abriram o mercado e o escancaram, que acabaram com qualquer
controle de capitais, que abriram o mercado para vir aqui sem
qualquer controle em relação aos tributos, que queriam privatizar a
Petrobras, como fizeram com as principais estatais que
representavam a riqueza do povo brasileiro. São essas forças,
Deputado Edson Rezende, que fazem hoje um discurso nacionalista,
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acusando o Presidente Lula de não saber defender os nossos
interesses. Pasmem! E com que preconceito essas mesmas forças se
dirigem a um homem íntegro, a um indígena, a um povo pobre, como
se eles não tivessem capacidade de organizar um projeto, de retomar
um desenvolvimento integrado na América Latina? Portanto,
Deputados Jésus e Edson Rezende, não consigo entender o porquê
desse surto de nacionalismo disfarçado em oposição partidário-
eleitoral. E consenso na América Latina, é consenso na Europa,
China, Ásia e África, que o governo brasileiro tem hoje uma política
externa avançada de cooperação, sem qualquer prepotência em
relação aos países menores e menos desenvolvidos do nosso
continente.

Quem começou o processo de desenvolvimento, de investimento e
de compra do gás da Bolívia foi o governo anterior. Quem estabeleceu
as precárias condições de pagamento num percentual não condigno
com as exigências de desenvolvimento do povo boliviano foi o
governo anterior, o governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Continuo indignada com a posição dos "neonacionalistas",
entregadores deste país a um período anterior. Evidentemente, quem
investiu foi o governo anterior.

O governo do Presidente Lula está mudando o modelo energético e,
com isso, diversificando a matriz energética do País. Dentro dessa
parte, foi no governo do Presidente Lula que a Petrobras assegurou
um investimento de 16 bilhões para a expansão do desenvolvimento
do gás, de exploração e de distribuição.

Vejam V. Exas.! Eles que dizem que o governo brasileiro foi
inconseqüente e o Presidente Lula ingénuo nem sequer sabem que
desses 16 bilhões apenas 90 milhões foram aplicados na Bolívia,
justamente por um processo de cooperação. As vezes, esquecem-se
de que o investimento do Presidente Lula, da Petrobras e do
Ministério das Minas e Energia está aqui, na Bacia do São Francisco.
Um leilão está sendo realizado para ampliar a produção de gás. O
governo do Presidente Lula preocupou-se não somente com a auto-
sustentabilidade na produção de petróleo, mas também com
investimentos para ampliar a produção de gás.
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Eis que, neste momento, vêm dizer que o Presidente foi ingênuo! O
Presidente Lula não foi ingênuo, mas sim responsável com a política
internacional de cooperação. Não temos a visão de que o Brasil deve
desenvolver-se à custa de um povo pobre e sofrido como o boliviano.
Por ser majoritariamente composto de indígenas, muitas vezes é
menosprezado por essas forças que têm uma visão elitista. E como se
aquele e o nosso povo pobre não tivessem capacidade de gerir os
seus destinos e de governar o seu país!

Lamento o registro que Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-
Presidente, disse, no programa do Jâ Soares, que os pobres, quando
chegam lá em cima, não sabem bem o que fazer. Os pobres? Os
pobres sabem porque sofrem, são doutores da vida e estão fazendo
dessa nova América Latina uma possibilidade real de recuperação.

Deixo aqui a minha completa indignação e faço um apelo às forças
deste país e às forças de Oposição ao Presidente Lula, para se
integrarem no desenvolvimento sustentável da América Latina, no
direito soberano dos povos de governarem a si próprios, que não
reproduzam um modelo falido, porque um modelo de impor a vontade
de um povo contra outro e de explorar um povo sem condições é um
modelo fracassado neste mundo globalizado. Dos operários da França
até os imigrantes dos Estados Unidos, e em toda a América Latina, há
uma resistência quanto a essa questão; por isso digo que precisamos
ficar atentos. Este Brasil que o Presidente Lula conseguiu tornar
menos vulnerável à exploração externa iniciará, no próximo governo, a
possibilidade de investir em nosso povo, de democratizar o crédito, de
valorizar o salário mínimo mais do que está fazendo e de permitir que
o setor produtivo se desenvolva.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Obrigado, Deputada Jô
Moraes. Solidarizo-me com o discurso que V. Exa. faz desse assunto
tão importante na pauta das discussões da população brasileira.

Quero ratificar que quem investiu US$1.000.000.000,00 na Bolívia
não foi o governo do Presidente Lula, mas o do Fernando Henrique
Cardoso. Isso é importante relatar.

Vi ontem um Deputado de tbirité fazer um discurso aqui em que se
percebia que não havia nada de verdadeiro. Foi o PSDB, partido a
que o Deputado a que me referi pertence, que fez o investimento. Ele
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se esquece de dizer, por exemplo, que, hoje, US$1.000.000.000,00 o
governo Lula está investindo na cidade dele, lbirité, com o objetivo de
criar o pólo petroquímico. Os produtos hoje importados dos Estados
Unidos para a Petrobras fazer tinta e acrílico serão produzidos na
cidade dele.

Já que os "neonacionalistas", como V. Exa. disse, estão defendendo
tanto a Petrobras, vamos, então, rever a privatização da Vale do Rio
Doce, uma empresa privatizada por R$3.000.000.000,00, e que o
governo do PSDB doou para um grupo de empresários. Ela vale hoje
US$60.000.000.000,00 e poderia estar nas mãos da sociedade
brasileira. Já que estão tão "neonacionalistas", voltemos ao debate e
reestatizemos a Vale do Rio Doce, se é que o discurso é verdadeiro.
Muito obrigado.

A Deputada Jô Moraes - Concluindo, Sr. Presidente, considero justa
uma parceria com a Bolívia e com o povo boliviano, também quando
foi feita. Considero que o Presidente Lula, hoje, está em condições
absolutas de ajudar nas negociações para que os direitos da
Petrobras sejam preservados. Ninguém está abrindo mão dos direitos
de uma empresa estatal que tem investimentos do nosso povo.

Quero dizer que este Presidente foi o único que passou a
implementar neste país uma política de cooperação, e não uma
política imperialista, que passa por cima de outros povos. Só o
desenvolvimento e uma integração regionais, só um processo de
cooperação econômica, poderão fazer com que essa América Latina
sofrida tenha condições de enfrentar, na Organização Mundial do
Comércio, nas instâncias internacionais, a grande potência
hegemônica. E essa potência que devemos enfrentar, e não o povo
pobre, indígena da Bolívia, que merece o nosso respeito e a nossa
solidariedade. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tratarei de um assunto relacionado
com a temática da educação pública, mas gostaria de dizer que, a
partir do pronunciamento muito conveniente e adequado da Deputada
Jô Moraes, concordo com o que foi dito.
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No governo anterior, do Fernando Henrique, travamos uma
verdadeira disputa para evitar a privatização do Banco do Brasil, da
Caixa Econômica Federal. Em quantas manifestações estivemos,
Deputada Jô Moraes, com o sindicato dos bancários, para evitar a
privatização dos nossos Bancos públicos? Muitos foram privatizados
em Minas Gerais na época de governos neoliberais. Brigamos
também para evitar a privatização da nossa querida e importante
Petrobras.

A postura desses setores hoje nos assusta e revela que é uma
posição absolutamente eleitoral porque, se houvesse, de fato,
coerência, haveria defesa das empresas estatais desde aquela onda
de privatizações do governo FHC, quando exatamente esses setores
foram os protagonistas daquelas privatizações, que não puderam ser
impedidas. Hoje a posição do governo brasileiro é muito clara e
defende também o povo brasileiro. A preocupação do Presidente Lula
é evitar que qualquer nível de reajuste repercuta no bolso do
trabalhador brasileiro ou dos setores produtivos, mas com uma
postura de diálogo, não com uma postura de quase colocar um país
mais pobre em posição de subserviência, de joelhos, como muitos
países ricos fazem com o Brasil. Não podemos repetir e reproduzir tal
nível de relação de política internacional.

Como brasileiro, fico orgulhoso, por exemplo, quando o governo Lula
discute e estimula a política de combate à fome nos países africanos.
Temos inúmeras missões brasileiras no Haiti, na América Central e
em países africanos visando à implementação de políticas públicas de
segurança alimentar. Estamos fazendo essa política no Brasil e
ajudando tecnicamente os nossos irmãos a fazerem-na no resto do
mundo. Essa é a verdadeira postura solidária, correta, que cada ser
humano deve ter no seu cotidiano e que cada governo deve imprimir
nas suas ações. O conteúdo ético deve estar presente em cada ação
de governo, O Brasil não é uma ilha, e não existe ser humano
somente aqui. Principalmente nessa situação de troca, temos também
uma situação comercial. A prudência e o diálogo são o melhor
caminho. A Deputada Jô Moraes expôs isso de maneira muito
acertada, e não tenho o que acrescentar.

Entretanto, Sr. Presidente, aproveitando a presença firme e forte da
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TV no interior de Minas Gerais, gostaria de fazer uma defesa da
Assembléia Legislativa. Não vou dizer que se trata de uma defesa do
Bloco PT-PCdoB, mas da Assembléia Legislativa. Nesta semana, o
Governador do Estado, com os Secretários, anunciaram que os
professores terão um aumento médio de 14,5% decorrentes da
promoção automática por escolaridade adicional. Aquela pessoa mais
desavisada, até mesmo o professor que não acompanha os trabalhos
da Assembléia diante dessa notícia, pensa: 'Boa idéia do
Governador!" O Governador está valorizando o professor com
escolaridade superior ao nível exigido naquele ciclo em que está
ministrando suas aulas. Que boa idéia, que belíssima iniciativa! Em
primeiro lugar, esse impacto salarial é ínfimo, pois o reajuste vai
elevar o salário do professor a pouco mais que um salário mínimo, o
que não seria grande coisa. Mas a idéia é boa, sim. Todavia, essa boa
idéia - gostaria de dizer isso com todas as letras - foi resultado da
ação da Assembléia Legislativa, não um favor do Governador. O
Governador está cumprindo uma lei, a tabela salarial, discutida pelos
Deputados e Deputadas desta Casa. O Bloco PT-PCdoB teve
participação fundamental, com uma posição séria de negociação, de
não obstruir a pauta. Em vários momentos, condicionamos a
aprovação de outros projetos à remessa do plano de carreira depois
de um prazo para que as tabelas salariais fossem aprovadas.

A proposta original do governo encaminhada a esta Assembléia
dizia: "Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional". Chamo atenção para a palavra "poderá". Houve tantas
reuniões, audiências e solicitações de sindicatos, em especial do
Sind-UTE, que faz um trabalho muito sério em Minas Gerais, que não
poderíamos deixar na lei essa palavra. Precisávamos colocar "haverá
promoção automática por escolaridade adicional", uma vez que o
papel da lei é fazer com que os governantes cumpram o que está
previsto, e não deixar o texto no campo subjetivo das vontades e das
conveniências.

Conseguimos. Originalmente havia uma emenda do Deputado
Rogério Correia e do Deputado Ricardo Duarte, mas elas não foram
aprovadas. Posteriormente, já em um processo duro de negociação,
apresentamos uma emenda do Bloco PT-PCdoB, de minha autoria
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como seu Líder, deixando claro a questão: 'haverá promoção
automática por escolaridade adicional". Foi feita ainda uma
subemenda submetendo essa promoção a uma câmara de
coordenação de políticas públicas e recursos humanos de acordo com
o decreto.

Esse é o papel da Assembléia. Não estamos aqui reivindicando a
paternidade, mas externando o papel que esta Casa cumpre no
Estado na apreciação de projetos importantes. E essa emenda foi
negociada também com Deputados da base de governo, portanto,
cada Deputada e Deputado desta Assembléia é responsável pela
promoção automática por escolaridade adicional. Esse não é um
presente de Secretário de Governo, mas sim uma conquista dos
trabalhadores que encontrou eco no bloco de oposição, que
apresentou a emenda, e que contou com a sensibilidade da base de
governo, ou seja, juntos aprovamos a emenda.

Vejo aqui o Deputado Carlos Pimenta, representante do Norte de
Minas, e o Deputado Sebastião Helvécio, da Zona da Mata, e lembro
que a promoção automática é de nossa responsabilidade, pois todos
nós, Oposição e base do governo, aprovamos a emenda. Faltou um
certo reconhecimento do governo do Estado em relação a esta Casa.
Poderia, ao menos, mencionar que estava cumprindo uma legislação
oriunda da Assembléia. Não precisava dizer que a emenda era do
Bloco PT-PCdoB, mesmo porque os professores e os trabalhadores
da educação sabem do esforço que aqui fizemos. Tive a, honra de
liderar o bloco no ano passado, ano muito duro de negociações, para
termos hoje tabelas salariais votadas e em processo de implantação.
Foi um processo de construção coletiva.

Da forma que as informações são dadas, parece que houve um ato
de bondade do governo. No Brasil, está virando moda: tudo que é
ruim é do Legislativo, e tudo que é bom, do Executivo. Quando o
Legislativo, com muito trabalho de todos, faz uma boa lei ou consegue
aprovar uma boa emenda, divulgam como se fosse uma vitória do
Executivo. O que é bom é do Executivo, e as mazelas ficam para o
Legislativo. Por isso este Poder está tão desvalorizado.

E urna pena não estar aqui presente o Líder de Governo. A
Assembléia Legislativa merece o mínimo de respeito nessas
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questões. No caso do Fundomaq; diga-se de passagem, o
Governador fez menção de nossa participação - quando podemos
elogiar, elogiamos. Na solenidade de lançamento do programa, o
Governador, de público, reconheceu que a lei foi aprovada em tempo
recorde na Assembléia, com a participação da Oposição.
Apresentamos uma emenda que dilatou o prazo de financiamento
para as Prefeituras pagarem as máquinas de 24 para 36 meses. O
Governador reconheceu de público, e isso é importante para valorizar
o trabalho de todos na Assembléia: da base e da Oposição.

Quanto à questão dos professores, vou dizer mais uma vez que a
promoção automática por escolaridade adicional é uma conquista dos
servidores, por meio de emenda apresentada pelo Bloco PT-PCdoB,
negociada com os Deputados da base de governo e sancionada pelo
Governador, que está cumprindo a obrigação.

Assim deve ser na democracia.
Para concluir, ressalto que nossa companheira Manha está fazendo

um belo trabalho em Contagem. Nesse momento, ela enfrenta um
legítimo processo de negociação com servidores da área de
educação. Sabemos que o Município está, por muitos anos, defasado
em relação a valorização dos servidores. Lá, o Sind-UTE é muito ativo
e respeitado por todos nós, mas, para esclarecer, informo que a
Prefeitura fez um acordo, já no governo do PT, garantindo alguns
itens, entre eles: reposição integral da inflação de maio de 2004 a abril
de 2005; reconhecimento do estatuto e plano de carreira dos
trabalhadores de educação aprovado em 2000; gratificação aos
Diretores de Escola de acordo com o número de alunos atendidos;
publicação de decreto constituindo comissão de implantação do plano
de carreira; discussão do cronograma de implantação do plano de
carreira, priorizando a implantação do quadro único, da jornada de 36
horas para o quadro administrativo e da correção gradativa da
progressão horizontal para os Auxiliares de Serviço; garantia de
compensação do valor referente ao acréscimo da alíquota
previdenciánia quando da efetiva implantação; compromisso da
Prefeitura em defender a manutenção do convênio com o lpsemg e
garantia de um representante dos trabalhadores em educação na
negociação; concurso até o final de 2005 para os Auxiliares de



490

Serviço 1 e III; concurso da Funec, até outubro de 2005, para todos os
cargos; nomeação dos concursados da rede municipal de acordo com
a necessidade de ordem de classificação; edital público de
contratação e construção coletiva da Conferência Municipal de
Educação.

Agora, a Prefeitura propõe um piso mínimo de R$765,00. Sabemos
que, historicamente, os trabalhadores estão em situação de
desconforto e necessitam de recomposição salarial. Porém trago o
testemunho da atuação de nossa amiga Marília, de seu compromisso,
seriedade e do trabalho de seus auxiliares na condução das
negociações.

E importante dizer isso no momento em que, no Estado de Minas
Gerais, é anunciada a promoção automática por escolaridade
adicional, que elevará o piso para R$380,00, R$400,00, enquanto a
Prefeitura do P1 propõe o mínimo de R$765,00 e, em Belo Horizonte,
chega a ser de R$1.012,00.

A população mineira deve saber que a promoção automática por
escolaridade adicional foi uma conquista legislativa do conjunto dos
Deputados desta Assembléia, e o Governador está fazendo sua
obrigação democrática de cumprir a lei. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, falarei sobre a BR-040, nossa histórica e famosa BR-03,
inspiração de artistas como Toni Tornado, que, na década de 60,
ganhou um festival com o estribilho que dizia que a gente corre e a
gente morre na BR-3.

Morando à beira da hoje BR-040, na cidade de Barbacena, como
médico atendi dezenas de pacientes traumatizados pelos acidentes
automobilísticos nessa estrada. Portanto, há muitos anos, acompanho
essa questão da BR-040 com preocupação, sempre buscando formas
de melhorar as condições no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de
Fora, mas muito próximo a Conselheiro Lafaiete, Carandaí e
Ressaquinha, chegando até Oliveira Fortes, trecho em que ocorrem a
maior parte dos acidentes automobilísticos.

Foi com muita satisfação que, recentemente, indo para Juiz de Fora,
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passamos pela BR-040, duplicada no trecho de Barbacena a Oliveira
Fortes, atravessando a Serra da Mantiqueira em obra muito bem
executada pela Egesa. Agora, aquele trecho é seguro, onde a vida é
preservada. Do trevo de Oliveira Fortes até Juiz de Fora, também está
sendo feito um recapeamento parcial, melhoria fundamental para a
segurança dos motoristas de caminhão e de carros de passeio.

Além disso, o anel rodoviário permite que a carga pesada saia da
BR-040 e vá para Barroso, e une a BR-040 à BR-381. Esse anel tirou
os carros pesados de dentro de Barbacena, e foi uma obra
fundamental e de qualidade, na qual o governo federal gastou
R$9.000.000,00. Travamos uma luta de muitos anos, e o Presidente
Lula deu uma decisão definitiva para essa questão. O Presidente Lula
tem dado enorme importância à BR-040, duplicando o trecho entre
Barbacena e Oliveira Fortes, construindo o anel rodoviário, tirando o
trânsito pesado de dentro de Barbacena e fazendo melhorias na BR-
040.

Cito também um movimento da população de Carandaí e de Pedra
do Sino pela colocação dos redutores de velocidade no trevo de
Carandaí e em Pedra do Sino. Foi um movimento popular forte. Em
2001 e em 2002, estivemos com os moradores da região e
conseguimos a colocação dos primeiros redutores eletrônicos de
velocidade em uma BR no Pais. Isso fez com que houvesse
diminuição significativa das vítimas naquele trecho, especialmente
peno de Carandaí e de Pedra do Sino.

Outra vitória é o trabalho que temos feito para melhorar o trecho
entre o trevo de Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete. Passo por ali
todas as semanas, indo para minha cidade e voltando, e conheço a
condição dessas estradas, onde é muito perigoso transitar e onde há
intenso transporte de carga pesada. Fizemos uma articulação com a
Superintendência Regional do DNIT de Minas Gerais e com o
Deputado Federal César Medeiros.

Ontem estivemos no DNIT conversando com o nosso companheiro
Hideraldo Luiz Caron, Coordenador-Geral do Departamento de Infra-
Estrutura Terrestre. Dele obtivemos o compromisso de restaurar o
trecho do trevo de Ouro Preto a Conselheiro Lafaiete, o qual está em
péssimo estado de conservação. Trata-se de um compromisso de
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restauração e melhoramento que tornará o transporte nesse trecho
seguro e adequado. Esse processo incluirá a melhoria da sinalização.
Será realizado ainda neste semestre e beneficiará muito o trecho.

Outra notícia, que deverá ser divulgada hoje ainda, refere-se às
obras do Viaduto Vila Rica, chamado de "Viaduto das Almas".
Possivelmente, hoje, no Ministério do Planejamento, será tomada a
decisão para o início das obras, cujo valor ficará em torno de
R$24.000.000,00. Provavelmente serão gastos R$12.000.000,00
neste ano e o restante, no ano que vem. Estamos aguardando
resposta do Ministério de Planejamento. Assim, daremos importante
salto com essa decisão do Presidente Lula.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa.
pelo empenho, por conseguir essas melhorias para a sua
comunidade, para o Estado de Minas Gerais.

Quero partilhar com todos o fato de que o governo do Presidente
Lula tem melhorado as estradas do Estado de Minas Gerais. Isso é
notório, visível. Não há mais aquela situação do governo Fernando
Henrique Cardoso herdada pelo Presidente Lula.

Atesto as minhas palavras, pois, na minha cidade, Betim, o governo
federal do Presidente Lula está recapeando todo o trecho da BR-381,
de Contagem a Betim. São R$100.000.000,00 investidos nesse
trecho, e mais, na interligação de três grandes rodovias: BR-381, BR-
262 e BR-040, cujo trecho foi citado por V. Exa. No trevo da Krupp, na
região do Alterosa, será construído um complexo de viadutos que
interligará essas três rodovias. Essas obras estavam paradas há mais
de 10 anos, e agora o governo do Presidente Lula as realiza no nosso
Estado. Parabéns pelo empenho! Obrigado.

O Deputado Edson Rezende - Para terminar, Sr. Presidente, registro
que também será ativado o posto policial, que possui balança, o qual
se encontra às margens de Carandaí. Essa reativação ocorrerá em
meados de junho. Faz-se necessário dizer que essa balança
contribuirá muito para diminuir o transporte de carga pesada, o que
tornará menor a destruição dessas estradas e aumentará a sua vida
média. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

24 Parte (Ordem do Dia)
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1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 0 Parte da reunião,
com a 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos n 9s 6.575 a 6.577/2006, da Comissão de Meio
Ambiente, 6.578 e 6.579/2006, da Comissão de Segurança Pública, e
6.58012006, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 9 2 Reunião Ordinária, em 9/5/2006 dos
Projetos de Lei ns 3.02112006, do Deputado Antônio Andrade,
3.06012006, da Deputada Maria Olívia, 3.06712006, do Deputado Biel
Rocha, e dos Requerimentos ns 6.48212006, da Deputada Elbe
Brandão, 6.521/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Segurança Pública - aprovação, na 7 2 Reunião Ordinária, em
9/5/2006, dos Projetos de Lei ns 3.107/2006, do Governador do
Estado, 3.175 e 3.176/2006, do Deputado Zé Maia, e dos
Requerimentos ns 6.462, 6.463 e 6.534 a 6.53612006, da Comissão
de Direitos Humanos, 6.472, 6.483 e 6.484/2006, do Deputado Dimas
Fabiano, e 6.505/2006, do Deputado Weliton Prado; e de Transporte -
aprovação, na 9 Reunião Ordinária, em 9/5/2006, dos Projetos de Lei
n2s 2.852/2005, do Deputado Célio Moreira, 2.860/2005, do Deputado
Luiz Fernando Faria, 2.969/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, e dos
Requerimentos n 2s 6.39912006, do Deputado Jayro Lessa, 6.438,
6.487, 6.522 e 6.523/2006, do Deputado Doutor Viana, 6.503/2006, do
Deputado Elmiro Nascimento, 6.504/2006, do Deputado Sebastião
Helvécio (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado André Quintão (3), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n 2s 2.256, 2.317 e 2.318/2005 (Arquivem-se os
projetos.).

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição & 67/2004, do Deputado Ivair Nogueira e
outros, que altera o art. 53 da Constituição do Estado; dos Projetos de
Resolução n 9s 3.081/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n Q 14/2005; 3.121/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n Q 112006; 3.122/2006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n 2 2/2006; 3.123/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que
ratifica o Regime Especial de Tributação n Q 3/2006; e 3.124/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n Q 4/2006 (A promulgação.); e dos Projetos de Lei ns
2.515/2005, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de academias de ginástica, clubes esportivos, centros
esportivos e estabelecimentos similares exibirem placa de advertência
sobre o uso inadequado de anabolizantes; e 2.950/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
no valor de R$1.020.000,00 ao orçamento fiscal do Estado, em favor
do ministério público (A sanção.).

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

Sras. Deputadas, prezados concidadãos e concidadãs que nos
acompanham, nos dias 12 a 15 de maio, será realizada, em Brasília, a
1 Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o
tema "Acessibilidade, Você Também Tem Compromisso".

O direito de acesso, de chegar, de ir e de vir, que todas as pessoas
têm, deve ser garantido àquelas que portam algum tipo de deficiência.
Minas Gerais realizou a primeira conferência estadual, em dezembro,
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com a participação de mais de 300 delegados e delegadas, escolhidos
nas etapas municipais.

O tema é muito importante. Trata-se de direitos, de deveres, de
cidadania dos portadores de deficiência, a tal ponto que a Campanha
da Fraternidade deste ano, promovida pela CNBB e com a
participação de outras igrejas cristãs, tem como tema "Fraternidade e
Pessoas com Deficiência" e o lema "Levanta-te, Vem para o Meio!" -
um versículo bíblico, um chamado de Jesus a um portador de
deficiência. Isso significa que devemos trazer os portadores de
deficiência para o centro, para a dignidade, para a sua identidade,
para a consciência e o exercício dos seus deveres e direitos, ou seja,
para a cidadania plena. A Campanha da Fraternidade trata desse
assunto, da inclusão e da conquista do direito dos portadores e
portadoras de deficiência.

A conferência estadual elegeu 86 pessoas para participar da
conferência nacional e escolhem 200 propostas bem concretas a fim
de que muitos direitos conquistados, que já constam em lei, saiam do
papel.

Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, quero falar de uma angústia:
os portadores de deficiência eleitos para representarem Minas Gerais
souberam, hoje, por acaso, que não terão mais o transporte aéreo
para levá-los a Brasília, conforme combinado. Ao ligarem de Itajubá
para a Sedese, solicitando informações sobre a viagem, ficaram
sabendo disso. As pessoas terão de vir a Belo Horizonte e, depois, ir a
Brasília, de ônibus. Muitas desistiram, em razão da expectativa criada
e da dificuldade de muitos, que não podem ficar até 14 horas em um
ônibus. Telefonamos também para a Sedese e nos informamos de
que a ordem de que não haveria mais o transporte aéreo foi da
Secretaria. Por meio de uma pessoa comprometida com a causa e
funcionária da Sedese, soubemos que foi feito esforço e se conseguiu
um ônibus executivo, oferecendo um pouco mais de conforto aos
portadores de deficiência. Mesmo assim, acreditamos que muitos dos
86 eleitos não irão a Brasília. Portanto Minas ficará prejudicada, pois
sua representação será menor. E lamentável que mais um direito seja
tirado dos cidadãos e das cidadãs que se esforçaram para participar
da conferência estadual e que foram eleitos para participar da
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conferência nacional.	 -
Queria deixar isso registrado. E claro que queremos ouvir as

explicações da Sedese, mas a indignação é verdadeira, tem motivos.
Lamentavelmente, se todos os representantes não forem a Brasília,
ficaremos prejudicados. Aproveitamos a oportunidade para dizer
àqueles que irão que tenham uma legítima participação e tragam
muitos frutos para a conquista da cidadania dos portadores de
deficiência.

O Sr. Presidente Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1, transferi-ia ao Deputado João Leite. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, antes tratar do assunto que me
traz a esta tribuna, comentarei alguns aspectos que foram abordados
aqui.

Primeiramente, falarei sobre a manifestação que fizemos em defesa
do Brasil, durante a qual apresentamos alguns fatos. Falamos da
atuação da diplomacia brasileira, que é histórica. Há diplomatas
reconhecidos em todo o mundo. Citei alguns nomes, como os dos
Embaixadores Rubens Ricúpero, Manoel Gomes Pereira, que é
mineiro e percorreu uma grande trajetória, Paulo Tarso Flecha de
Lima e tantos outros. Hoje, os Embaixadores, todo o corpo diplomático
brasileiro encontra-se à margem das discussões. Somos testemunhas
do estrago que essa situação tem causado em nosso país.

Ademais, comentarei o fato de governos passados terem sido
tachados aqui de neoliberais. Na história deste país, talvez nunca
houve um governo tão neoliberal quanto o que está atuando neste
momento.

O Deputado Miguel Martini falou do lucro dos bancos. Aliás, são
lucros jamais vistos na história do Brasil. Para se ter uma idéia,
assistimos agora à compra de dois bancos. O UBS, que é um banco
suíço, acaba de comprar o Pactual, que é brasileiro. O Banco Pactual
era o último grande banco de investimento de capital nacional no País.
Esse tipo de instituição financeira é responsável pela emissão de
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títulos de dívida e ações no Brasil e no exterior, além de ajudar as
empresas e o governo a captar recursos, entre outras atividades.
Então, o Banco Pactual foi vendido ao UBS, mas há quem venha a
esta tribuna falar de governo neoliberal. Existem muitos dados,
perdemo-nos em um emaranhado de papéis. No entanto, os números
de que dispomos, por si sós, demonstram o que estamos falando.

O mesmo acontece com o Banco ltaú, que está comprando o
BankBoston. Nunca vi um governo tão neoliberal quanto o atual!
Mesmo com lucros recordes, os bancos continuam ocupando o
segundo lugar nas listas de reclamação de órgãos de defesa do
consumidor, como o Procon.

Segundo um grande analista, os bancos não estão preocupados em
melhorar os serviços, mas em aumentar a participação da receita em
relação às folhas de pagamento. Ainda de acordo com ele, durante a
implantação, a participação era de 40%, enquanto hoje representa
130%. Dessa forma, somente com a receita de serviços, os bancos
pagam toda a folha e ainda sobram 30%.

Pelo que se nota, ainda há espaço para aumentarem a receita. Na
composição do lucro, as operações de crédito dos bancos respondem
por cerca de 45%, isso na média do sistema bancário. Essa
participação pode chegar a 90% em instituições que atuam com
crédito consignado.

Ora, trata-se daquele crédito para os aposentados, o qual está
proporcionando aos Bancos cerca de 90% de lucro. E falam de
governo neoliberal. Esse é o governo mais neoliberal da história.
Estamos vendo a situação agravar-se cada vez mais no País. Cerca
de 85% das transações bancárias são feitas pelo telefone. Não há
mais possibilidade de haver geração de emprego. A expectativa é de
que, a partir de agora, as pessoas, por celular, possam fazer essas
transações. Não há mais limite para o que os Bancos ganharão no
País.

Mas quero tratar rapidamente de uma questão que, sem dúvida
alguma, deverá preocupar todos nós, brasileiros, especialmente neste
ano eleitoral. Já ouvimos neste Plenário as promessas. Lembro-me de
que, na penúltima campanha em Belo Horizonte, tínhamos a
promessa do metrô subterrâneo da Lagoa da Pampulha até a Savassi.
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Não vimos, até hoje, o cumprimento dessa promessa.
Quanto ao metrô, não temos nem o ramal para o Barreiro. A

população desse bairro não aguarda nenhum centavo para essa obra.
Estamos à beira de um verdadeiro colapso no Pais. Primeiro, veio o
problema do gás, e agora está sendo anunciado talvez o maior
contigenciamento de orçamento da história do nosso país.

Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, cujas intervenções
sempre trazem brilho às nossas manifestações.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,
quero cumprimentá-lo por trazer sempre uma discussão sóbria para
esta Casa. Não nos podemos esquivar de fazer um debate sobre as
questões nacionais, que têm uma repercussão no dia-a-dia da vida do
cidadão.

V. Exa. foi um dos mais brilhantes e dinâmicos Secretários da área
social e do esporte. Não falo isso apenas na sua presença, porque já
tive a felicidade de dar testemunho disso, andando por Minas Gerais e
vendo seu trabalho, como o do Terceiro Tempo, trabalho feito nas
escolas mineiras com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento
Social e do Esporte - Sedese -, que V. Exa. dirigiu. E preciso mesmo
ter condições de sanar a miséria no Brasil e vermos o nosso país
crescer. Temos de ter coragem de enfrentar esses grandes problemas
e mazelas, pois o governo federal, com muita propaganda, palanque e
arroubo, traz uma imagem que não corresponde à realidade.

V. Exa. foi muito feliz ao dizer: um governo que, por meio de sua
militância, do PT, insiste a toda hora em rotular o PSDB de neoliberal
faz o governo mais nefasto da história ao continuar enriquecendo as
grandes instituições financeiras. No ano passado, o Banco ltaú teve
um lucro de mais de R$5.000.000.000,00 e de outros bilhões de reais
teve o Bradesco.

O próprio Banco do Brasil anda também sendo surrupiado nesses
processos de "mensalão". Houve até a compra de convites para festa
do PT, com os Srs. Delúbio e Silvinho. O dinheiro desse Banco serviu
até para festinha. Os fundos de pensão também se envolveram
nesses escândalos horrorosos. E o PT ainda vem com o disparate de
querer dizer que os outros é que eram ruins.

Vivemos realmente um momento de calamidade, em que a
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economia do País não cresce e o desemprego aumenta. No mês
passado, cresceu 1,6%, significando mais de 1 milhão de brasileiros
desempregados. A renda média do trabalhador brasileiro caiu.

A cada dia, há mais escândalos nesse governo neoliberal do PT. No
ano passado, o Presidente Lula baixou um decreto, tornando isentas
de Imposto de Renda as aplicações do capital externo. Dólares estão
chegando ao Brasil a todo instante. Aliás, estão chegando tantos
dólares que o real está ficando supervalorizado. O especulador
externo ficou isento de Imposto de Renda.

Em toda a história do Brasil, o povo argentino nunca aplicou tanto na
bolsa de valores e na especulação monetária como está aplicando
atualmente no Brasil. Nós, brasileiros, desde o mais pobre, pagamos
os maiores impostos do mundo. Quando compramos uma caixa de
fósforo, pagamos o imposto que está incluído no preço da mercadoria.
O estrangeiro, entretanto, não paga Imposto de Renda e ainda
compromete a economia brasileira porque faz com que o real
supervalorizado dificulte nossa exportação. Não estamos mais
conseguindo exportar matéria acabada. O minério de ferro é
exportado, mas nossos produtos agrícolas começam a perder
competitividade, ocasionando a miséria da agricultura que estamos
vivendo. Pior: o produto chinês começa a ser importado porque se
torna fácil importá-lo, o que tira o emprego do brasileiro.

Há um equívoco na condução da política brasileira. E incompetência
atrás de incompetência, aliada ao mal maior que é a corrupção.
Portanto, isso deve ser denunciado, sim. Precisamos desmascarar
esse grande palanque eleitoral, no qual o Presidente Lula e sua turma
transformaram o Brasil. E como se tudo estivesse maravilhoso, mas
não está.

Parabenizo V. Exa., pois, quando aborda macroproblemas da
economia brasileira, sabe que está faltando atenção para o mais
pobre, para o mais humilde, que precisa de mais atenção do governo.
Todavia, o governo acredita que o problema do País será resolvido
apenas com o Bolsa-Família, que é importante e que já existia antes
do PT. Obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio,
que tem experiência como administrador municipal e traz uma grande
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contribuição para esta Casa. Como Prefeito de Divinópolis,
demonstrou uma paixão especial pela saúde, revitalizando um espaço
praticamente esquecida nesse Município. O então Ministro da Saúde
José Serra inaugurou esse espaço, que foi transformado num local de
atendimento para toda a região.

Estou falando de contingenciamento, ao passo que V. Exa. está
falando de abrir mão de isenção para o capital estrangeiro em nosso
país. Estamos falando de contingenciamento, de orçamento e de
execução por programa, desenvolvimento centrado na geração de
emprego, trabalho e renda, da dotação autorizada, até este momento,
o valor pago foi zero.

V. Exa. está preocupado com geração de trabalho e renda, e eu
também. Nas ruas e em nosso gabinete, somos abordados por jovens
que querem trabalhar. V. Exa. está falando do capital, que está
ganhando neste país, e do nosso povo, que está perdendo. Não há
espaço. Estamos vendo a situação do agronegócio, do valor do dólar,
e os nossos agricultores estão sofrendo. Estamos num cenário de
contingenciamento de recursos. Há várias promessas. Agora há a
promessa de campanha do trem-bala. Segundo o Presidente, teremos
o trem-bala do Rio de Janeiro para São Paulo.

Agora, ouvimos a promessa de que o Viaduto Vila Rica, antigo
"Viaduto das Almas", será feito nesse cenário de contingenciamento
de recursos, com o prazo fatal de 30/6/2006 para contratações. Então,
temos a promessa do trem-bala.

Assistimos a uma brutal concentração de recursos nas mãos da
União. Estamos acompanhando as bondades do governo federal, que
concede isenção de diversos impostos. Nas contribuições ele não
mexe, mas propõe isenção de IPI aos portadores de deficiência, para
que possam comprar seus carros, tendo os governos municipais têm
participação nesse imposto. Então, isso e' "acenar com o chapéu dos
outros", é tirar dinheiro dos Estados e dos Municípios. Agora, o
Presidente lança, com toda a pompa, uma lei de incentivo ao esporte.
De onde virá o dinheiro? Do Imposto de Renda, ou seja, do dinheiro
dos Estados e dos Municípios. Ele faz essa generosidade, mas com o
"chapéu" dos Estados e dos Municípios. Por que não faz o mesmo
utilizando a CMPF, a Cide e a Cofins? A cada dia, percebemos a
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concentração brutal de recursos nas mãos do governo federal. Disse
ontem neste Plenário e repito: Minas Gerais compõe 10% do RIS
nacional e recebe de volta 0,78%. Em determinados momentos neste
país, teremos de levantar e lutar pelos nossos Municípios. Não é
possível suportar essa carga tributária, a maior da história do Brasil,
que chega a atingir 40%. E uma verdadeira "derrama"! Precisamos de
uma nova "Inconfidência", não apenas mineira, mas uma
"inconfidência" dos Estados e dos Municípios. Não é possível
pagarmos a conta do governo federal. Os próprios recursos do Bolsa-
Família, composto pelo Fundo Nacional de Assistência Social, são de
impostos que pertencem aos Estados e aos Municípios. E vemos a
propaganda que está sendo feita com esse programa, mas o dinheiro
é retirado dos Municípios e dos Estados. A divisão feita pelo governo
federal não atende aos Estados nem ao Municípios. O que Minas
Gerais está recebendo, lamentavelmente, não corresponde ao que
representa para o País.

Tenho em mão, Sr. Presidente, a execução do orçamento federal,
programa por programa. Agora, com esse contingenciamento, será
impossível o governo cumprir esses programas. E praticamente uma
folha inteira, ou duas. A execução dos programas é zero! Alguns são
importantíssimos, como prevenção e combate à violência contra as
mulheres e manutenção da malha rodoviária federal. Zero! E isso o
que estamos vendo. Quero continuar a tratar desse tema, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não há quórum para
continuação dos trabalhos. Solicito, portanto, o encerramento da
reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

'-A
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publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4g SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 19 LEGISLATURA, EM 26/4/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Mala, Sargento Rodrigues e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Mala, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes, e informa que a reunião se destina
a apurar, em audiência pública, os fatos mencionados no Boletim de
Ocorrência da PMMG n 2 2.149/2005, que trata de suposta prática de
estupro contra menor, praticada por vereador do Município de llicínea.
Em seguida, o Presidente comunica o recebimento de
correspondência do Promotor de Justiça Fernando Muniz Silva,
informando que não poderá comparecer a esta reunião. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Adilson Pires
Ferreira e Creusa Maria Rezende, Vereadores à Câmara Municipal de
llicínea, Ten. Cel. José Fernando Cantarino, Comandante do 24
Batalhão da PMMG, Adilson Adriano de Souza, Vice-Presidente do
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de llicínea, Aristeu
Lopes e Santa Neves Teixeira Lopes, munícipes, 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 32 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em
que solicita seja enviado ofício ao Juiz de Direito da Comarca de Boa
Esperança com vistas à prisão preventiva do Vereador Sidnei Alves
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de llicínea, acusado de
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crime de estupro; e em que solicita seja enviado ofício ao Juiz de
Direito da Comarca de Boa Esperança e ao Procurador Ronald
Albergaria, responsável pela Promotoria de Combate aos Crimes
contra a Infância e a Juventude, 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, 5 de maio de 2006.
Zé Maia, Presidente - Dinis Pinheiro.

ATA DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

26/4/2006
Às 1 6ho5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
Passa-se à 3 2 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Comissão em que solicita seja
realizada audiência pública em Juiz de Fora para se debater o modelo
de gestão dos centros de convenções, das feiras e das exposições em
construção no Estado de Minas Gerais, em especial o Conex de Juiz
de Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 92 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15? LEGISLATURA, EM 2/5/2006

y •
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Adelmo Carneira Leão, Gustavo Corrêa, Sebastião Costa e Marias
Fernandes, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio e Adalclever Lopes. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 3.189 e 3.192/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.190, 3.196 e 3.207/2006 (Deputado Gilberto Abramo); 3.197
e 3.208/2006 (Deputado George Hilton); 3.188, 3.204, 3.205 e Projeto
de Lei Complementar n 9 80/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa);
3.191, 3.194, 3.198 e 3.209/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão);
3.195 e 3.202/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa) e 3.179, 3.193
e 3.203/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à
1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 3.236/2006 na forma do
Substitutivo n Q 1 e 3.170/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
2.981/2006 com a Emenda n 9 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
3.01312006 com a Emenda n 2 1 e 3.168/2006 com as Emendas n 2s 1
e 2 (relator: Deputado Marlos Fernandes, em virtude de
redistribuição); 3.169/2006 com a Emenda n 2 1 (relatora: Deputada
Elbe Brandão); e 3.171/2006 com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade, no 1 2 turno, dos
Projetos de Lei &s 2.576 e 2.913/2005 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Gustavo Corrêa, que conclui pela

IsA



505

constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n
2.78412005 na forma do Substitutivo n Q 1, no 1 turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei ns 3.160 e 3.177/2006 (relatora: Deputada
Elbe Brandão). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Gilberto Abramo, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei n 2 3.01812006, no l Q turno, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Elbe Brandão. Passa-se à 22
Fase da 29 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.261, 2.821, 3.173/2005 e
3.174/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.722/2005
com a Emenda n2 1, 2.996, 3.154 e 3.18012006 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 2.850/2005, 2.985,
3.009, 3.176 e 3.178/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
2.86112005, 3.046 e 3.161/2006 (relator: Deputado Manos Fernandes,
em virtude de redistribuição); 2.962, 3.158, 3.164 e 3.184/2006, este
com a Emenda n 2 1, 3.185/2006 com a Emenda n 2 1 e 3.186/2006
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.034/2006 com a Emenda n 2 1,
3.053 e 3.175/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
3.144/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa -

Gilberto Abramo.
ATA DA 31 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 42
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

3/5/2006
Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de ltuiutaba o

Deputado Paulo Cesar, membro da supracitada Comissão. Está
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presente, também, o Deputado Ricardo Duarte. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o apoio ao agronegócio da cachaça e aos produtores da
região. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Fued Dib, Prefeito Municipal de Ituiutaba; Vereador Juarez Muniz,
Presidente da Câmara Municipal de ltuiutaba; José Donizete da Silva,
Assessor do Pró-Cachaça; Trajano Raul Ladeira de Lima, Presidente
da Cooperativa Central dos Produtores de Cachaça de Alambique de
Minas Gerais - Coocen -; representando o Sr. Luiz Cláudio Peixoto
Cury, Diretor-Presidente da Associação Mineira dos Produtores de
Cachaça - Ampac -; Antônio Valério Cabral de Menezes, Secretário
Municipal de Indústria e Comércio de Ituiutaba; Wolne Flores
Fernandes, Gerente de Vendas do Engenho Néctar do Cerrado, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Ricardo Duarte, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Célio Moreira.

ATA DA 92 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 q LEGISLATURA, EM

3/5/2006
Às 1 4h3omin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas, Maria Olívia, Ana Maria Resende (substituindo esta
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPSP) e
Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
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Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns 1.221/2003, 2.020/2004,
2.094, 2.592, 2.653 e 2.911/2005 e 2.944/2006 (Deputada Maria
Tereza Lara); 2.931, 2.942, 2.943, 2.956, 2.959 e 2.965/2006
(Deputada Maria Olívia), 2.971, 2.977, 2.980, 2.995, 3.001 e
3.030/2006 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 12 Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n Q 1.22112003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara).
Passa-se à 2? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 2.020/2004,
2.094, 2.592, 2.653 e 2.911/2005 e 2.944/2006 (relatora: Deputada
Maria Tereza Lara); 2.931, 2.943, 2.956, 2.959 e 2.965/2006 (relatora:
Deputada Maria Olivia); 2.971, 2.977, 2.980, 2.995, 3.001 e
3.030/2006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende). 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, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino

Augusto.	-	 -
ATA DA 81 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 3/5/2006

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Lúcia Pacífico e os Deputados Jésus Lima e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Jésus Lima, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado João Leite solicitando
que seja realizada audiência pública da Comissão, para se discutirem
os aumentos de preços de remédios e a atuação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária 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, 10 de maio de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite - Miguel

Martini.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 3/5/2006
As 1 4h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Gomes e Doutor Ronaldo (substituindo este ao Deputado Dinis
Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Gomes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o tema "Gestão ambiental pública -
planejamento e aplicação' e os sub-temas "O conhecimento como
instrumentos de governança ambiental" e "Instrumentos de gestão e
planejamento ambiental" e justifica a ausência do Deputado Paulo
Piau, nesta reunião, em virtude de integrar a comitiva oficial do Sr.
Governador do Estado na abertura oficial da 72? Expozebu, realizada
no Município de Uberaba. A Presidência interrompe a 1 1 Parte da
reunião para ouvir os Srs. José Cláudio Junqueira, Assessor Especial
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando o Secretário Adjunto da Semad; as Sras.
Maria Gravina Ogata, Diretora de Política Ambiental da
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Superintedência de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável da
Semarh do Governo da Bahia; Magdala Alencar Teixeira, Consultora;
expositores do tema desta reunião, e o Sr. Vítor Feitosa, Presidente
do Conselho de Meia Ambiente da Fiemg, que são convidadas a
tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Deputado
Sebastião Costa (substituindo o Deputado Paulo Piau por indicação
da Liderança do PPS) e da Deputada Ana Maria Resende. A
Presidência concede a palavra à Sra. Patrícia Helena Gambogi
Boson, Secretária-Executiva do Cema-Fiemg, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertas os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é
aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando sejam as
reuniões desta Comissão agendadas conforme programação que
apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Sargento Rodrigues - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 1 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 9/5/2006

Às 9h45min, 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 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 ouvir dos idealizadores
do Projeto Maria de Barro, do Município de Nazareno, os objetivos e
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os resultados obtidos com a execução do referido projeto. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Vinícius Martins Ferreira, Coordenador do Projeto Maria de Barro;
Francisco Ismar Alves de Almeida, Técnico de Saneamento da
Copasa-MG, e Manuel Duarte Xavier, Diretor Técnico da Epamig, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor
do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Laudelino
Augusto tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. O Presidente retoma os trabalhos ordinários e passa à
3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Laudelino Augusto (2), em que solicita seja enviado ofício aos
Presidentes da Cemig, da Copasa-MG, da Epamig, da Emater e do
IGA solicitando disponibilizar ao Centro Regional Integrado de
Desenvolvimento Sustentável - Crides -, do Município de Nazareno,
mapas, fotos aéreas, ortofotocartas, bem como outras informações e
estudos ambientais dos Municípios onde atuam, com a finalidade de
auxiliar e subsidiar os projetos de recuperação ambiental
desenvolvidos por essa entidade; aos Presidentes da Cemig e da
Copasa-MG, para que recebam, em audiência pública, representantes
do Projeto Maria de Barro, de Nazareno; Laudelino Augusto e Sávio
Souza Cruz, em que solicitam seja enviado ofício ao Secretário de
Estado de Agricultura, solicitando o envio a esta Comissão do relatório
de atividades e da atual composição do Conselho Diretor das Ações
de Manejo de Solos - CDSOLO - de que tratam a Lei n 2 12.596, de
1997, o Decreto n 9 39.569, de 1998, e a Lei Delegada n g 53, de 2003;
Sávio Souza Cruz, João Leite e Laudelino Augusto, em que solicitam
seja enviado ofício ao Presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A.
solicitando a inclusão do Projeto Maria de Barro em suas iniciativas de
apoio à elaboração dos planos diretores dos Municípios situados no
entorno do Lago de Furnas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Paulo

Piau.
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a
LEGISLATURA, EM 9/5/2006

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados Fábio Avelar,
Domingos Sávio, Zé Maia, Irani Barbosa, João Leite e Rêmolo Aloise.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário
de Estado de Saúde, para apresentar o relatório das ações da
Secretaria de Saúde no último trimestre de 2005 e no primeiro
trimestre de 2006, conforme o disposto na Lei Federal n 2 8.689, de
27/7/93. A Presidência interrompe a 1 a Parte da reunião para ouvir o
convidado, que toma assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários na reunião. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em
que solicita a realização de audiência pública para se debater a
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, com os convidados que
menciona; e em que solicita seja requisitado ao Sr. Paulo César
Nunes de Oliveira, Diretor do Denasus, o envio à Comissão do
resultado da Auditoria n9 3.155, realizada no Hospital Sagrada

rÀ
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Coração de Jesus, localizado na cidade de São Sebastião do Paraíso.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
participação do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de
Saúde, pelos valiosos subsídios prestados, 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, 10 de maio de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Fahim Sawan.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N g 485/2006

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n 2 485/2006, o Governador do Estado
submete à aprovação desta Casa, em cumprimento ao disposto no
art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado, a indicação da Profa.
Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para compor, como
Conselheira, o Conselho Estadual de Educação.

Nos termos do art. 111, "c", do Regimento Interno, foi constituída
comissão especial para emitir parecer sobre a indicação, em
conformidade com o art. 146, § 1, do mesmo diploma legal.

A Sra. Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben possui
formação acadêmica na área educacional, sendo graduada em
Música e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação.
Ressalta a extensa experiência profissional da indicada, com
destaque para sua atuação como professora e Diretora da Faculdade
de Educação, cargo este que ocupa atualmente. Atua, ainda, como
colaboradora do Ministério da Educação e como integrante de
diversos conselhos e comissões constituídos para a avaliação e o
aprimoramento do ensino no Estado e no País.

Argüida por esta Comissão, de acordo com preceito constitucional, a
professora demonstrou amplo conhecimento da situação do ensino no
Estado, bem como das questões inerentes ao exercício do cargo de
Conselheira Estadual de Educação, evidenciando capacidade e
preparo para ocupá-lo.

Conclusão

aÀ
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação da
Profa. Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para compor,
como Conselheira, o Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.261/2005
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n 2.261/2005

visa declarar de utilidade pública a organização não-governamental
Vokuim, com sede no Município de Rubim.

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

Fundamentação
A referida entidade possui como objetivo primordial melhorar a

qualidade de vida dos moradores do Município de Rubim e região do
baixo Jequitinhonha.

Entre suas iniciativas, podemos destacar: prestação de serviços nas
áreas de educação, saúde, esporte e lazer; combate à fome e à
pobreza; realização de cursos de treinamento e qualificação do
trabalhador e conservação do meio ambiente.

Para execução de suas metas, busca celebrar convênios com a
iniciativa privada e órgãos públicos e firmar intercâmbio com entidades
nacionais e estrangeiras.

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

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

n 2.261/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.458/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Prefeito João José de Lima à
escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de
Desterro de Entre-Rios.

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, "b, do Regimento Interno.

Fundamentação
O propósito do Governador do Estado de denominar a escola

estadual de ensino fundamental, em Desterro de Entre-Rios, de
Escola Estadual Prefeito João José de Lima, traduz uma homenagem
ao homem público que construiu reputação ao servir à comunidade.

Bisneto de imigrantes portugueses, nasceu em 1912, na zona rural
de Desterro de Entre- Rios. Naquele tempo, cursou até a 3 2 série
primária e, posteriormente, foi presidente e tesoureiro da Sociedade
de São Vicente de Paulo. Ingressou na vida pública como vereador,
sendo eleito Presidente da Câmara e, de 1977 a 1982, foi Vice-
Prefeito e Prefeito Municipal.

O desenvolvimento de Desterro de Entre-Rios muito deve ao
trabalho e dedicação de João José de Lima, que, fazendo parte da
comissão para a fundação do Ginásio Comercial Nossa Senhora do
Desterro e eleito presidente do setor de manutenção da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade, adquire terreno para a
construção da escola, comandando arrecadação de recursos através
de leilões e eventos.

Na sua gestão de Prefeito Municipal, comprou o edifício em obras e
concluiu o referido estabelecimento de ensino.

Desaparece em 2000, deixando um legado que agora é registrado
pela homenagem a ser feita mediante esta proposição, de que é
merecedor.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.45812005 em turno único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.743/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei &
2.743/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Evangélica, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/10/2005, vem a matéria
a esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 35, que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não são remuneradas; e no art. 36, § 2,
que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.743/2005.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.

rÃ'
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.873/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Municípios da Microrregião do Leste de Minas - Assoleste -, com sede
no Município de Mantena.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/12/2005
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame à documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se que o art. 24, § 3, do seu estatuto, determina que os
membros do conselho diretor não têm direito à remuneração pelo
exercício de suas funções; e o art. 43, modificado em 29/3/2006, diz
que, em caso de sua dissolução, o remanescente do patrimônio
líquido será destinado a outra entidade de fins não econômicos que
vier a substitui-Ia.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos rio art. I Q da
Lei n2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuação da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 2.873/2005.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

1W
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Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.926/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Fernando Faria
Rocha ao Trecho de Acesso 900 à MG-0520, que liga os Municípios
de Oliveira Fortes e Aracitaba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, a", do Regimento Interno.

Em 21/3/2006 o projeto foi baixado em diligência ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a fim
de que prestasse à Casa informações que subsidiassem o exame da
matéria. Atendida a diligência, passamos a proferir o competente
parecer.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionados no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual,
para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° 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 dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
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além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a
exigência de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre
a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, e inexistam próprios públicos com a mesma denominação
no Município.

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 adequada a apresentação
do projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Por fim, cabe ressaltar que, por intermédio do Ofício n 2 968/2006, o
representante do DER-MO esclareceu a esta Casa que o referido
segmento rodoviário não possui denominação oficial.

Contudo, cabe-nos oferecer a Emenda n 2 1 ao projeto, a fim de
sanar erro material constatado no art. 1 2 , concernente à descrição
técnica do acesso rodoviário.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.926/2006 com
a Emenda n2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica denominado Rodovia Fernando Faria Rocha o Trecho

de Acesso 900 à LMG-520, que liga os Municípios de Oliveira Fortes e
Aracitaba.".

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.951/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Escola Estadual General Carneiro
à Escola Estadual do Bairro General Carneiro II, localizada no
Município de Sabará.

- 3
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O propósito do Governador de denominar a Escola Estadual do

Bairro General Carneiro II, situada no Município de Sabará, de Escola
Estadual General Carneiro, vem ao encontro de uma solicitação do
seu colegiado, que, de forma unânime, homologou o nome do militar
ilustre.

Antônio Ernesto Gomes Carneiro nasceu no Município do Serro, em
1846. Filho de um farmacêutico, teria seguido a profissão do pai, mas,
com a eclosão da Guerra do Paraguai, cerrou fileiras na unidade dos
voluntários da Pátria. Finda a guerra, vai estudar na Escola Militar.

Oficial graduado, cria o Colégio Militar no Rio de Janeiro, voltado
para acolher os órfãos de guerra. Auxiliar do Marechal Floriano
Peixoto, vai defender o Estado do Paraná durante a Revolução
Federalista. Morre em combate na cidade da Lapa, em 1894.

A homenagem é um pequeno tributo a um herói brasileiro que, saído
das Gerais, escreve parte da história do País.

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

2.951/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.964/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Jardim - AMBJ -, com sede no Município de
Extrema.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
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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 idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 27 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem, e o art. 29 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 Q da Lei n9
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 2.96412006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.024/2006
Comissão do Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, com
sede no Município de Campestre.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo a promoção e o fomento

dos desportos no Município, estendendo sua atuação para outras
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regiões do Estado.
Trabalha para transformar o esporte em instrumento de formação,

aperfeiçoamento físico e moral, dentro dos parâmetros disciplinadores
de suas normas, regulamentos e deliberações, em obediência à
estrutura hierárquica que rege o funcionamento dos esportes.

Tem a função de proceder à transferência de atletas em sua área de
ação, participa de competições e dos eventos oficiais promovidos por
outras instituições de maior abrangência, e é autoridade reconhecida
na direção dos desportos amadores na cidade de Campestre e região.

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

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

3.02412006, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.031/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Arlen Santiago,
tem por objetivo dar a denominação de Joaquim de Freitas Neves à
rodovia que liga a BR-122, no entroncamento em Mato Verde, ao
Município de Catuti.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, li], "a", do Regimento Interno.

Na reunião de 4/4/2006, este relator baixou a proposição em
diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o próprio
público mencionado.

Fundamentação
O Estado Federal Brasileiro caracteriza-se pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e
os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e

mLa'
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financeira, desfrutando de competência legislativa própria, respeitados
os limites estampados no ordenamento jurídico.

As matérias que só podem ser reguladas pela União estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República, enquanto as
que são de competência legislativa do Município estão previstas no
art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e
estadual, para atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § l
do art. 25 da 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 dessas considerações, infere-se que é facultado a cada um
dos entes federativos dar denominação a seus respectivos bens, e
somente a eles.

A esse respeito, cabe observar que, solicitado ao DER-MG
manifestar-se sobre a proposição em análise, informou o seu Vice-
Diretor-Geral, por via da nota técnica de 30/3/2006, que a rodovia é
municipal.

A par dessa constatação, fica evidente que o projeto de lei dispõe
sobre bem que refoge à competência do Estado, pelo que está eivado
de vício intransponível e não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.031/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.035/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar a denominação de Deputado Zezinho Bonifácio
ao trecho da Rodovia MG-338 que liga os Municípios de Ibertioga e
Barbacena.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2006 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, "a, do Regimento Interno.

Em 11/4/2006, este órgão colegiado baixou em diligência o projeto
ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG -, a fim de que informasse esta Casa sobre a
existência de denominação para o referido trecho rodoviário e se, nos
Municípios, existe outro próprio público com a denominação proposta,
cujo atendimento se deu por via da nota técnica de 30/3/2006.

Fundamentação
A Constituição da República dispõe sobre a repartição de

competência legislativa entre os entes federativos no art. 22, em que
estão relacionadas as matérias sobre as quais somente a União pode
legislar, e no art. 30, incisos 1 e II, que assegura aos Municípios a
possibilidade de legislarem sobre assuntos de interesse local e de
suplementar a legislação federação e estadual para atender a suas
peculiaridades. Para os Estados membros, o § 1 2 do seu art. 25
preconiza que lhes são reservadas as competências não vedadas
pelo seu texto.

Com efeito, foi editada a Lei n 2 13.408, de 1999, que dispôs sobre a
matéria, cujas normas exigem que a escolha da denominação recaia
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Da análise desses dispositivos, infere-se que o Estado Federado
pode legislar sobre denominação de próprios públicos que sejam de
sua propriedade.

Cumpre observar que a nota técnica já mencionada, emitida pelo
Vide-Diretor-Geral do DER-MG, esclarece que o trecho da MG-338
compreendido entre a cidade de Barbacena e a Colônia Rodrigo Silva
recebeu o nome de Rodovia dos Imigrantes por meio da Lei n 9 9.803,
de 1989.

A par dessa constatação, apresentamos Substitutivo n 2 1 ao projeto
de lei para que seja dada a denominação de Deputado Zezinho
Bonifácio ao trecho da Rodovia MG-338 entre a Colônia Rodrigo Silva
e a cidade de Ibertioga.
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Conclusão
Em face do exposta, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.035/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N Q 1
Dá a denominação de Deputado Zezinho Bonifácio ao trecho da

Rodovia MG-338 compreendido entre a Colônia Rodrigo Silva e a
cidade de Ibertioga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Deputado Zezinho Bonifácio o trecho da

Rodovia MG-338 compreendido entre a Colônia Rodrigo Silva e a
cidade de Ibertioga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.066/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Sacolão Móvel Comunitário,
com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, 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 item III da terceira alteração do seu estatuto determina
que as atividades dos Diretores em qualquer categoria não serão
remuneradas, e o item XXXIX dispõe que, em caso de dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,

rÁl
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 1 da Lei n2

12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei flQ 3.066/2006, nos termos
apresentados.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.069/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Passos, o Projeto de Lei n2

3.069/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Beneficente Despertar - Ascobede -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 23/3/2006, vem 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 entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei & 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 27 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
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Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n 2 3.069/2006.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.076/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n

3.076/2006 visa declarar de utilidade pública a Fundação Aprender
para a Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no
Município de Varginha.

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

Fundamentação
A citada Fundação, em funcionamento desde 2002, tem como

finalidade atuar como suporte complementar na concepção e
implementação das políticas públicas de educação, cultura, ciência e
tecnologia de Varginha e dos Municípios componentes da
Macrorregião do Sul de Minas.

Para alcançar seus objetivos, estimula e apóia ações e projetos que
visam à preservação e à manutenção das raízes e das tradições
culturais de Minas Gerais, executa serviços especiais de radiodifusão,
de retransmissão ou distribuição de som e imagens, firma convênios
de cooperação técnica e financeira com outras instituições para
execução de projetos e serviços de pesquisa e tecnologia.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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& 3.076/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.080/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo denominar a Escola Estadual de Nova Esperança,
localizada no Município de Montes Claros, com o nome da Profa.
Marilda de Oliveira.

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

Fundamentação
A denominação da Escola Estadual de Nova Esperança, que

funciona em Montes Claros, proposta pelo Governador do Estado,
atende pedido formulado unanimemente pelo Colegiado da Escola,
que pretendeu homenagear uma cidadã que dedicou sua vida à arte
de ensinar.

A Profa. Marilda de Oliveira nasceu em 1957 e muito jovem
destacou-se como educadora excepcional, lecionando no Distrito de
Nova Esperança, onde, mesmo fora da sala de aula, guiava jovens e
adultos interessados em alfabetizar-se ou dirimir dúvidas a respeito
das disciplinas que dominava.

No ano de 1979, a jovem professora veio a falecer no auge de sua
capacidade, vítima de complicações pós-parto, mas deixou um
exemplo que agora é lembrado e registrado ao ser proposto o seu
nome para figurar na placa que identifica o referido estabelecimento
de, ensino, onde ela encontrou e concretizou sua vocação.

E merecedora, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
3.080/2006 em turno único, com a Emenda n 9 1, apresentada pela

La
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Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
3.090/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar a denominação de Ruth Brandão de Azeredo ao trecho da
Rodovia MG-164 que liga os Municípios de Bom Despacho e Santo
Antônio do Monte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 30/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 18/4/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da 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 dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. 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,
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além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

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 adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.090/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.091/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João
Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivos a prestação de serviços

necessários ao desenvolvimento da atividade apicultora, à
racionalização dos métodos de cultura e comercialização, ao
intercâmbio tecnológico e comercial, à industrialização da produção e
à participação no processo dos apicultores, comerciantes e técnicos

14



530

ligados ao setor.
Procura corrigir as distorções de mercado, empreende ações que

beneficiam os apicultores e que também são benéficas para os
consumidores em geral.

Tem ajudado também outras instituições da região na aquisição de
insumos, equipamentos e tecnologia especializadas no cultivo das
abelhas.

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

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

3.09112006 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.152/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Marlos Fernandes, o Projeto de Lei n2
3.152/2006 visa a declarar de utilidade pública a União Celeste
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A União Celeste Futebol Clube, fundada em 2002, possui como

finalidade a difusão de atividades cívicas, culturais e desportivas no
Município de Belo Horizonte.

E relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, podendo competir em várias modalidades amadorísticas,
inclusive o futebol feminino.

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

Conclusão

A-
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 2 3.152/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Leonídio Bouças, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.159/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Juiz de Fora -
ADJF -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo desenvolver o relacionamento

entre seus sócios, que constroem o espírito de solidariedade dentro
de um ambiente propício para a prática de variados esportes.

Participa de campanhas filantrópicas e proporciona a seus
associados assistência social e cultural, atividades de lazer e suporte
jurídico, assim como estabelece parcerias com hospitais, clínicas,
farmácias e estabelecimentos comerciais que possam ajudá-la em sua
missão filantrópica.

Auxilia, em particular, as crianças pobres e contribui para a
consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9
3.159/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.191/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na
Prevenção e Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com
sede no Município de Santo Antônio do Monte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 32, que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 36
que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.191/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.194/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educacional de
Abre-Campo, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento ás 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 parágrafo único do
art. 5, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no
parágrafo único do art. 28 que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição de fins idênticos ou
semelhantes do Município de Abre-Campo, com personalidade
jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.194/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.196/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro
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Morada Nova - CBMN -, com sede no Município de Manhumirim.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 18/4/2006, vem a matéria a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/co art. 102,111, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 27 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação
ou vantagem; e o art. 31 dispõe que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.196/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.202/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Conferência de Nossa
Senhora da Graça de Capelinha, com sede no Município de
Capelinha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

!Ã1SI
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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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 19 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem como as dos
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 42 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 2 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n Q 3.202/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.207/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei nQ 3.20712006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Feminina
de Recuperação de Lagoa da Prata - Asfer -, com sede nesse
Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 20/4/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. l
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, a saber, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus diretores e conselheiros, e o art. 35, c/c O art.
6, determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com os
mesmos fins assistenciais, registrada nos Conselhos Nacional e
Municipal de Assistência Social e declarada de utilidade pública
municipal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.207/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.208/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Alto Rio Doce.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
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n9 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 14, § 2, que
os cargos de todos os seus órgãos de administração não serão
remunerados e no art. 44, parágrafo único, que, caso ela seja
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.208/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.209/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche São Tarcísio, com sede
no Município de Moema.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da associação determina, pelo art. 28, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 30, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.209/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.210/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com
sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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. 27 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores, dos Conselheiros ou dos instituidores, bem como as
dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem e o art.
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31 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. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei & 3.210/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.213/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Vargem Grande Esporte
Clube, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1 2 do art. 65,
que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição de caráter filantrópico; e, no art. 75, que as
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atividades dos seus dirigentes não poderão ser remuneradas.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.213/2006.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.218/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Cultural Banda Face de Deus, com sede no Município de Passa
Tempo.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, se encontra em funcionamento há mais de um ano, os cargos
de sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto dispõe que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros ou dos instituidores, bem
como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer gratificação ou vantagem; e o art. 34
determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 9 da
Lei n2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
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havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.218/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.220/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Confederação das Irmãs
Beneficentes Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul Soares,
com sede no Município de Raul Soares.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 79 , parágrafo
único, que as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios serão inteiramente gratuitas; e, no art. 30, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere do Município, com personalidade jurídica, que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
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entidade pública.
De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 9 1 com o fim de

sanar erro material constatado no art. 1, relativamente ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionandade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.220/2006 com a Emenda n2 1. nos
termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Confederação das

Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembléia de Deus - Cibers -,
com sede no Município de Raul Soares.".

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.221/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Convivência do
Idoso Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 31, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere com
personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.22 1/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.232/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica:
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, inciso IV,
que as atividades dos seus Diretores, Conselheiras, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e
no inciso V do mesmo dispositivo que, caso ela seja dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere com
personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência
Social, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede e atividades no Município de Uberaba, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.232/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 9 7412005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei

complementar em epígrafe altera a redação do art. 17 da Lei
Complementar nQ 64, de 25/3/2002. O dispositivo mencionado
aumenta o período referente à licença-maternidade das servidoras
públicas do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/8/2005, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva ampliar para 180 dias o período de

120 dias de licença-maternidade, concedido à segurada gestante pelo
art. 17 da Lei Complementar & 64, de 2002.

Inicialmente, cumpre examinar a competência do Estado membro
para legislar sobre a matéria e sobre as normas que versam a respeito
da iniciativa legislativa quanto a projetos dessa natureza.
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A Constituição da República estabelece, no inciso XII do art. 24, que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentem ente sobre previdência social. Concomitantem ente, os
§ 1 2 e 22 do mesmo artigo determinam que, no âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais, o que não exclui a competência suplementar dos
Estados.

Com fulcro nesse comando da Carta Magna, foi editada a Lei
Federal & 9.717, de 27/11/98, que dispõe sobre normas gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Por se tratar de lei que estabelece normas
gerais, tanto os regimes próprios quanto os fundos previdenciários
deverão obedecer aos critérios nela estabelecidos. Essa lei, no seu
art. 52 , dispõe que "os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não

nosso).
Ora, ao consultarmos a Lei Federal n u 8.213, de 1991, que também

apresenta o caráter de norma geral e Que estabelece o regime geral
da previdência para o setor público, verificamos, do teor do seu art.
71, que 'o salário-maternidade é devido à segurada empregada, à

concerne à proteção à maternidade" (grifo nosso). Portanto, o período
total é de 120 dias de licença-maternidade.

Conjugando o art. 5 2 da Lei Federal n2 9.717, de 1998, com o art. 71
da Lei Federal n 9 8.213, de 1991, constatamos que o projeto de lei em
comento, ao conceder período de licença-maternidade diferente
daquele estabelecido no Regime Geral da Previdência, afronta a
norma geral da União, incidindo, por isso, em vício de
inconstitucionalidade.
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Por oportuno, ressaltamos que o entendimento do Supremo Tribunal
Federal é de que nenhum benefício previsto para o setor público pode
ser distinto daqueles assegurados pelo Regime Geral da Previdência,
previsto na Lei Federal 8.213, de 1991. E o que se depreende da
consulta à Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2 2.311 -MS.

Quanto à deflagração do processo legislativo, encontramos na
Constituição do Estado o comando próprio. O art. 66, III, "c", da
referida Cana Estadual, determina que é matéria de iniciativa privativa
do Governador do Estado o regime jurídico único dos servidores
públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional.
Nesse particular, transcrevemos o seguinte trecho da ementa da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n 9 89-MG, julgada em 4/2/93: "normas
que, por disporem, sem exceção, sobre servidores públicos do
Estado, padecem do vício de inconstitucional idade formal, por
inobservância do princípio da reserva da iniciativa ao Chefe do Poder
Executivo, corolário do postulado da separação dos poderes, imposto
aos Estados pelo art. 25 da Constituição Federal de 1988 e,
especialmente, ao constituinte estadual, no art. 11 do ADCT/88,
combinados, no presente caso, com o art. 61, § l, alíneas "a" e "c",
da mesma Carta". Ressaltamos que a jurisprudência destacada
remete a várias outras semelhantes.

Como vemos, também diante desse comando verifica-se a
existência de vício de inconstitucionalidade na proposição em análise,
uma vez que a iniciativa do projeto, que cuida de benefício para o
servidor público, partiu de parlamentar.

Nos termos da fundamentação apresentada, verificamos que o
projeto de lei em estudo contraria os ditames constitucionais relativos
à competência e à iniciativa legislativa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n2
74/2005.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

1W



547

COMPLEMENTAR N 2 80/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em

epígrafe dispõe sobre a denominação do prédio destinado à
instalação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inicialmente, a matéria foi publicada no "Diário do Legislativo", em
24/2/2006, na forma original em que foi encaminhada, isto é, de
projeto de lei ordinária, e distribuída a esta Comissão e à Comissão de
Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Posteriormente, a Mesa da Assembléia reformulou o despacho e
determinou, por meio da Decisão da Presidência publicada no órgão
oficial de 20/4/2006, que a proposição tivesse sua tramitação alterada
para Projeto de Lei Complementar n° 80/2006, em razão da natureza
da matéria, mantida a distribuição para exame das citadas Comissões,
nos termos do art. 192, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, a análise do projeto nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Por meio do Ofício n 2 498/2006, de 20/2/2006, o Procurador-Geral

de Justiça encaminhou para exame desta Casa a proposição em
epígrafe, que tem por finalidade dar a denominação de José
Campomizzi Filho ao prédio destinado à instalação da Procuradoria-
Geral de Justiça em Belo Horizonte, determinar que os demais
imóveis vinculados ao Ministério Público sejam denominados por meio
de deliberação da Câmara de Procuradores de Justiça, obedecidos os
critérios previstos nos arts. 2 9 e 32 da Lei n2 13.408, de 1999, e
estabelecer que as despesas decorrentes de sua aplicação correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

A denominação de próprios públicos é matéria de competência
normativa do Estado membro, em decorrência da aplicação do § l Q do
art. 25 da Constituição da República, que lhe reservou os temas que
não lhe são vedados por seus arts. 22 e 30, que fixam os temas de
competência privativa da União e dos Municípios.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n 2 13.408, de 1999, que
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estabelece as diretrizes a serem observadas para sua efetivação.
Essa norma determina, em seu art. 2, que a denominação de
próprios, estabelecimentos e instituições do Estado deve recair em
nome de pessoa já falecida, que se tenha destacado por suas
qualidades e pelos serviços prestados à coletividade, observada a
correlação entre o estabelecimento e a área de destaque do
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local. Seu art. 3
prevê ainda que não poderá haver, em um mesmo Município, mais de
um estabelecimento com igual denominação.

Com relação à iniciativa do processo legislativo, é preciso atenção.
A doutrina jurídica contemporânea reconhece que o Estado

constitucional de direito se assenta na idéia de unidade, pois o poder
soberano é uno e indivisível, mas composto de órgãos estatais, cujos
agentes políticos exercem funções de estado. Baseado nisso, os
constituintes de 1988 atribuíram funções aos chamados Poderes do
Estado, porém sem exclusividade absoluta. Cada um deles, como
detentor de parcela da soberania estatal, realiza funções, previstas no
texto constitucional, típicas e atípicas.

Assim, cabe ao Poder Legislativo, como funções típicas, legislar e
fiscalizar e, como funções atípicas, administrar e julgar. O Poder
Executivo tem primazia para a prática dos atos de chefia de estado,
de governo e de administração na gestão da coisa pública, porém, em
casos específicos, também legisla e julga. Por seu turno, o Poder
Judiciário possui como função típica a aplicação da lei em casos
concretos, no julgamento de conflitos que lhe são postos, sem,
contudo, deixar de legislar e administrar, como funções atípicas.

O Ministério Público está constitucionalmente definido como
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, com autonomia funcional
e administrativa (arts. 127 e 128 da Constituição da República). Essa
independência política e funcional é pressuposto da objetividade e
imparcialidade necessárias a sua atuação. No art. 129, a Carta Magna
exemplifica algumas funções institucionais do Ministério Público,
possibilitando-lhe o exercício de outras que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com sua finalidade constitucional.
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Em decorrência de tais mandamentos, o art. 65 da Constituição do
Estado declara que a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, ressalvando, no final
do dispositivo, que isso se dará "na forma e nos casos definidos nesta
Constituição".

Para o Ministério Público, a Carta mineira reservou algumas
matérias como de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça.
O § 2Q do art. 66 lhe faculta o envio à Assembléia Legislativa de
projetos sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e
função públicos no âmbito de sua administração e dos serviços
auxiliares e a fixação da respectiva remuneração. Na subseção
especial sobre o órgão, o art. 125 lhe faculta, ainda, a iniciativa de lei
complementar que disponha sobre sua organização, suas atribuições
e seu estatuto, o controle externo da atividade policial, os
procedimentos administrativos de sua competência e a manutenção
de curadorias especializadas para atuação na defesa do meio
ambiente, dos direitos do consumidor e do patrimônio cultural do
Estado. O § 1 9 do art. 155 prevê que o Ministério Público elaborará
proposta parcial da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do
Governador do Estado, para compatibilização em regime de
colaboração.

Importante observar que a proposição em análise se inspira no art.
320 da Lei Complementar n 2 59, de 2001, que contém a organização
e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. O citado dispositivo
determina que a denominação dos fóruns e de outros próprios do
Estado utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por
resolução da Cone Superior do Tribunal de Justiça, observados os
critérios previstos nos arts. 2 Q e 32 da Lei n 2 13.408, de 1999.

O Poder Judiciário, junto com os Poderes Legislativo e Executivo,
compõe a divisão do Estado, consagrada por Montesquieu, em órgãos
que personificam as principais funções estatais, relacionados pelo art.
2Q da Constituição da República.

Embora não integre essa tríade, o Ministério Público foi alçado a
condição de órgão detentor de autonomia funcional e administrativa,
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sem vinculação hierárquica ou funcional com qualquer dos Poderes. É
reconhecido como essencial na defesa impessoal da ordem jurídica
democrática, dos direitos coletivos e dos direitos da cidadania,
fundamental na manutenção do Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 da Lei Complementar n 2 34, de
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado, estabelece que lhe cabe a prática de atos próprios de gestão.
Portanto, é responsável pela administração dos imóveis a ele
pertencentes, assim considerados os atos destinados à utilização, à
conservação, à identificação e ao cadastramento, determinado pelo §
32 do art. 18 da Constituição mineira.

Em decorrência do exposto e considerando que a denominação de
próprios públicos faz parte da organização daquele órgão,
entendemos que o assunto deve ser inserido na citada Lei
Complementar n2 34.

Assim, apresentamos a seguir o Substitutivo n 2 1 para adequação da
proposição em tela, acrescentando artigo à citada lei complementar.
Além disso, cabe suprimir o art. l, por não guardar coerência com o
procedimento pretendido para a denominação dos próprios
pertencentes ao Ministério Público, e o art. 32, pois as despesas
decorrentes do procedimento determinado estão incluídas nas
despesas de custeio desse órgão, constantes da lei orçamentária
anual.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n2
80/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Acrescenta o art. 254-A à Lei Complementar n 2 34, de 12 de

setembro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica a Lei Complementar n 2 34, de 12 de setembro de 1994,

acrescida do seguinte art. 254-A:
"ALI. 254-A - Os imóveis pertencentes ao Ministério Público serão

denominados por meio de deliberação da Câmara de Procuradores de
Justiça, obedecidos os critérios previstos nos arts. 2 2 e 32 da Lei n9
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13.408, de 21 de dezembro de 1999.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.67212005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado João Leite, cria as
Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental no
âmbito das escolas públicas da rede de ensino do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria,
com a Emenda n 9 1, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VI, 'a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo visa a instituir comissões compostas de

representantes da escola e da comunidade para atuar no âmbito da
rede pública estadual, com o objetivo precípuo de proteger a vida, a
saúde, o meio ambiente e as condições de trabalho dos profissionais
da educação.

Pretende o projeto implementar mais um mecanismo de controle
social das políticas públicas da área de educação e dos setores que
com ela se relacionam. Por controle social entende-se a participação
da sociedade no acompanhamento e na verificação da execução das
políticas públicas, com avaliação de objetivos, processos e resultados.
Pesquisas e estudos realizados no Brasil vêm apontando para a
crescente densidade organizacional da sociedade civil e para a
implementação de políticas públicas que têm como objetivo a
descentralização de recursos para a prestação de serviços na área
social, principalmente para os setores de educação e saúde.

A partir da Constituição Federal de 1988, os conselhos começam a
se configurar como espaços públicos de articulação entre governo e
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sociedade. A década de 90 presenciou a criação de um grande
número de conselhos em todo o Brasil. Foram instituídos os conselhos
de saúde, conselhos tutelares e de direitos da criança e do
adolescente, conselhos de acompanhamento e controle social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - Fundef -, entre outros. Igualmente
importante é o papel desempenhado pelos conselhos de educação,
nos Estados e Municípios, e pelos colegiados escolares, que têm se
firmado como formuladores de políticas públicas, juntamente com o
Poder Executivo. Há ainda os conselhos de alimentação escolar, as
caixas escolares, as associações de pais e mestres, as instâncias de
controle social do Programa Bolsa-Família, todos com atuação direta
ou indireta na escola pública. Poderíamos relacionar ainda uma série
de instâncias oficiais, com atuação regulamentada por lei, e também
associações, grupos e cooperativas formadas nos níveis local e
regional de livre organização e funcionamento integrados aos
interesses da escola e da comunidade em torno desta.

Assim sendo, a instituição de mais uma instância local de controle
social envolvendo as escolas, como pretende o projeto, não apresenta
inovação com relação à prática existente. A legislação federal e
estadual também já prevêem mecanismos de interação da escola com
a comunidade em que está inserida. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei Federal n g 9.394, de 20/12/96, incumbe os
estabelecimentos de ensino de se articularem com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a
escola. Para atender a esse princípio, a Secretaria de Estado de
Educação emitiu diversas normas sobre a atuação das entidades civis
junto às escolas da rede estadual.

Diversos programas governamentais estão sendo desenvolvidos
hoje de forma intersetorial e com participação da sociedade civil. Um
exemplo é o programa de educação ambiental da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Estado de
Educação, envolvendo uma rede de entidades públicas e privadas.
Outra iniciativa semelhante são os projetos realizados por meio de
parcerias entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, visando a
aprimorar a segurança no ambiente escolar e nas imediações das
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escolas.
Dessa forma, consideramos que as ações atribuídas às comissões

citadas no projeto em análise, além de muitas delas já constituírem
funções do próprio poder público, são também desempenhadas pelas
mesmas instâncias da sociedade civil que iriam compô-las, o que
redundaria em desnecessária duplicidade de atuação. Além disso, não
se pode determinar por lei, como intenta o art. 49 do projeto, a
participação da sociedade civil em quaisquer grupos, conselhos ou
comissões, já que a Constituição Federal garanteao cidadão a
liberdade de associação.

Entendemos, assim, que o espírito da proposição, que é o controle
social das políticas públicas na área de educação e afins, pode ser
redirecionado de forma mais proveitosa para suprir a ausência ou
insuficiência de mecanismos integrados de acompanhamento que
sejam capazes de reunir as informações produzidas pelos diversos
órgãos, conselhos e entidades e que possam constituir um
instrumento de orientação, de controle e de tomada de decisões.

Com tal objetivo, apresentamos o Substitutivo n 9 1. A Emenda n 2 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, foi incorporada ao conteúdo
do substitutivo.

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

2.67212005, no 12 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Estabelece diretrizes para o acompanhamento e a divulgação dos

resultados das políticas públicas setoriais e intersetoriais
implementadas na rede estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O Estado implementará, em parceria com representantes

das comunidades escolares e da sociedade civil interessados,
mecanismos de acompanhamento e divulgação dos resultados das
políticas públicas setoriais e intersetoriais desenvolvidas no âmbito da
rede estadual de ensino.

Art. 2 - Para o cumprimento do disposto no art. 12, será instituído,
na forma do regulamento, órgão cologiado com as seguintes
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atribuições:
- acompanhar e avaliar políticas e programas direcionados às

escolas públicas estaduais, aos profissionais e demais servidores da
educação e à comunidade atendida pelas escolas;

II - articular-se com as diversas instâncias que atuam na formulação,
no acompanhamento e na fiscalização de programas e projetos
governamentais do setor educacional e afins, com vistas à
consolidação de dados e informações;

III - elaborar relatório analítico das informações obtidas, com
recomendações e propostas a serem encaminhadas aos órgãos e
entidades responsáveis pela condução, pelo acompanhamento e pela
fiscalização das políticas educacionais, para contribuir para a tomada
de decisões e a reorientação das ações, quando for o caso.

12 - O documento previsto no inciso III terá periodicidade anual e
ficará disponível para consulta no sítio eletrônico da Secretaria de
Estado de Educação.

§ 2 - A composição e a escolha dos membros do órgão a que se
refere o "caput" serão definidas em regulamento, garantindo-se a
representatividade dos setores previstos no art. 12.

§ 32 - Os membros do órgão colegiado instituído por esta lei não
serão remunerados.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Weliton

Prado - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.783/2005

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Lúcia Pacífico, "dispõe
sobre o atendimento do consumidor no estabelecimento do
fornecedor".

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
n 2 1.

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

A proposição em estudo pretende que o fornecedor que mantém
contrato de adesão com dez mil ou mais consumidores no Estado
instale ponto ou agência para atendimento do consumidor. Dispõe,
ainda, que o fornecedor deverá manter um funcionário para orientar o
usuário se, em seu estabelecimento, dispuser de qualquer meio
eletrônico ou mecânico para atendimento do consumidor.

Conforme o exposto na justificação do projeto, as novas tecnologias
são utilizadas muitas vezes em detrimento dos direitos do consumidor
e contribuem para a impessoalidade dos negócios jurídicos, o que, por
sua vez, pode acarretar a violação dos princípios da boa-fé objetiva,
da transparência, da informação e da confiança, todos previstos no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Percebe-se que o projeto em questão pretende resguardar os
interesses dos consumidores, fixando critérios para a instalação, por
parte dos fornecedores, de agências para atendimento personalizado
ao consumidor. A proposta certamente evitará transtornos para o
consumidor ao propiciar melhor integração entre as partes que
compõem a relação de consumo, o que acarretará maior controle dos
desdobramentos contratuais.

Vê-se que a proposta é relevante, uma vez que os fornecedores, em
muitos casos, utilizando-se de instrumentos tecnológicos para
atendimento ao consumidor, mantêm com este uma relação distante,
quando, na realidade, deveria se estabelecer um relacionamento com
base na mútua confiança e na transparência.

E importante ressaltar, conforme consta na justificação do projeto,
que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem como fito
expurgar todas as circunstâncias que possam agravar a natural
hipossuficiência do consumidor, parte vulnerável nas relações
contratuais no mercado, segundo dispõe a citada norma no art. 42,

inciso 1. A matéria em questão, portanto, precisa ser regulamentada
de forma mais rigorosa e específica pelo Estado, conforme propõe o
projeto de lei em análise.

Cumpre esclarecer que o Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem aperfeiçoar a proposição em
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comento, quanto à técnica legislativa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
2.78312005 na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Chico Rafael, Presidente - João Leite, relator - Lúcia Pacífico.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.784/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta dispositivos ao art. 39 da Lei n 2 11.404, de 1994, que
contém normas de execução penal.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/11/2005, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III, do Regimento Interno, vem
a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise, em seu art. 1, pretende acrescentar

dispositivo ao art. 39 da Lei n 2 11.404, de 1994, determinando que o
edital de licitação de obra ou serviço realizados pelas administrações
públicas direta e indireta do Estado deverá prever a reserva de 10%
das vagas para apenados da localidade em que se desenvolva a
atividade contratada. O art. 12 estabelece, ainda, que na avaliação das
propostas dos licitantes será computada pontuação em favor daquelas
que atenderem ao disposto no § 42 do mesmo artigo da referida lei.

A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e
contrato é privativa da União, nos termos do inciso XXVII do art. 22 da
Constituição da República. A vontade constitucional, portanto, é de
ressalvar a competência dos demais entes federados para disciplinar
a mesma matéria. Desse modo, no entendimento do administrativista
Marçal Justen Filho, "apenas as "normas gerais" são de obrigatória
observância para as demais esferas de governo, que ficam liberadas
para regular diversamente o restante, exercendo competência



557

legislativa irredutível para dispor acerca das normas específicas. ( ... )
Portanto, a União não dispõe de competência privativa e exclusiva
para legislar sobre licitações e contratos administrativos. Os demais
entes federativos também dispõem de competência para disciplinar o
tema" ("Comentários à lei de licitações e contratos administrativos", 6
edição, 1999, págs. 18  19).

Lembramos que a norma geral da União constitui-se na Lei Federal
n 8.666, de 2116193, que "regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
administração pública e dá outras providências".

Como vemos, pela argumentação apresentada, a matéria objeto da
proposição em análise pertence ao âmbito de competência legislativa
constitucionalmente atribuída ao Estado Federado; todavia, o § 3 2 do
art. 39 da lei de execução penal contém um comando genérico que
não será efetivamente atendido caso o projeto em estudo seja
implementado: "reservadas as vagas para os sentenciados da
localidade onde se desenvolva a atividade contratada pela
administração pública, como fazer, caso não existam sentenciados na
localidade?". Desse modo, em consonância com a técnica legislativa,
o referido dispositivo deve receber nova redação para, de forma
genérica e objetiva, dispor plenamente sobre o tema de que cogita a
proposição, que pode ser resumido na reserva, para sentenciados e
ex-presidiários, de até 10% das vagas existentes nas obras e nos
serviços contratados pela administração pública. A obrigatoriedade de
conceder preferência aos sentenciados existentes na localidade em
que se desenvolva a atividade contratada pela administração pública,
tem por finalidade contribuir para a operacionalidade da realização da
obra ou do serviço, o que se mostra compatível com o princípio da
razoabilidade, insculpido no "caput" do art. 13 da Carta mineira.
Ressalte-se que a temática geral do projeto visa a atender ao princípio
da ressocialização do sentenciado. Assim, a preferência estabelecida
para os sentenciados que cumprem pena na localidade em que se
desenvolve a atividade contratada é conferida pelo substitutivo,
mediante o acréscimo do § 42 ao citado artigo da lei. No que tange aos
ex-presidiários, uma vez cumprida a sua obrigação para com a
Justiça, eles se tornam cidadãos no pleno uso dos seus direitos.
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Desse modo, imputar-lhes um tratamento diferenciado seria contrariar
o comando inscrito no art. 5, inciso III, da Constituição mineira, que
veda "criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às
demais unidades e entidades da Federação". Por essa razão não
incluímos os ex-presidiários no § 4, acrescentado ao art. 39 da lei na
forma do art. 1 Q do substitutivo apresentado.

No que se refere ao art. 47 da Lei n 2 11.404, de 25/1/94 lei estadual
de execução penal, que adentra a matéria objeto da proposição em
análise, entendemos que esse dispositivo deve ser revogado, sob
pena de coexistirem, na mesma lei, dois comandos regulamentando
situações semelhantes.

Além disso, para preservar a uniformidade da terminologia utilizada
na lei de execução penal do Estado, adotamos, no substitutivo, o
termo "sentenciado" no lugar de "apenado", como constava na
redação original do projeto. Nesse particular, conforme Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira, a expressão "sentenciado" significa

indivíduo que foi objeto de sentença" ("Aurélio Século XXI, o
Dicionário da Língua Portuguesa", 3 ed., Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999, pág. 163). Assim, tanto o preso em regime fechado
quanto o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, que
são indivíduos objeto de sentença, estão abrangidos pelo vocábulo.
Entretanto, também a categoria dos ex-presidiários deve ser incluída
no substitutivo, em face dos princípios da isonomia e da eqüidade. Por
essa razão inserimos na redação do § 32 do art. 39 da lei de execução
penal do Estado, na forma do art. 1 Q do Substitutivo n° 1, o termo "ex-
presidiário", o que confere ao substitutivo apresentado o caráter de
universalidade, em se tratando da categoria focalizada.

Assim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n 2 1,
que, ao dar nova redação ao § 3 Q do art. 39 da lei de execução penal
do Estado, confere maior abrangência ao projeto originalmente
proposto, uma vez que, com a nova redação, ficam também incluídas
as obras e os serviços que dispensam o processo licitatório, de acordo
com o estabelecido no art. 24 da Lei 8.666, de 1993, com a redação
dada pela Lei n 1 9.648, de 1998. No substitutivo foi mantido o
percentual de 10% como limite máximo das vagas para os
sentenciados.
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O cômputo de pontuação em favor dos licitantes, quando couber a
licitação, proposto no § 52 do art. 39, na forma do art. 1 do projeto,
em nada favorecerá o participante do certame, uma vez que todos os
licitantes serão obrigados a fixar o percentual estabelecido no projeto
da futura lei. Lembramos que, em se tratando de obra ou serviço
licitado, o percentual fixado na lei deverá constar, necessariamente,
no edital de licitação, ao qual se vincula o contrato (princípio da
vinculação do contrato ao instrumento convocatório).

Por fim, o Substitutivo n 2 1 revoga o art. 47 da lei de execução penal,
pelas razões já apresentadas neste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.784/2005
na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Dá nova redação ao § 32 do art. 39 da Lei n2 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém normas de execução penal, acrescenta o
§ 42 ao mesmo artigo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 O § 32 do art. 39 da Lei n 2 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 0

"Art.39-( ...)
§ 32 - Na contratação de obras e de serviços pelas administrações

públicas direta e indireta do Estado, serão reservadas vagas para
sentenciados ou ex-presidiários, até o limite de 10% (dez por cento)
do total das vagas existentes, na forma de regulamento.

§ 42 - Para os fins do disposto no § 32, terão preferência os
sentenciados que cumprem pena na localidade em que se desenvolva
a atividade contratada.".

Art. 2 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de até noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 - Fica revogado o art. 47 da Lei n 2 11.404, de 25 de janeiro de

1994.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe
Brandão - Gilberto Abramo - George Hilton.
PARECER PARA o 19 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.822/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado George Hilton, tem por
objetivo alterar a Lei n 9 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do
Estado.

A proposição, publicada no 'Diário do Legislativo" de 25/11/2005, foi
apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n Q 1, que apresentou. Vem agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n Q 2.822/2005 pretende alterar a Lei n 2 13.408, de

1999, nela inserindo dispositivo que possibilite que nome de pessoa
estrangeira falecida, que tenha se destacado no País, por notárias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, possa, tal
qual nome de brasileiros, ser utilizado para denominação de
estabelecimentos, instituições ou próprios públicos.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto de lei,
fazendo as adequações necessárias, aprimorando-o na forma e no
conteúdo.

A Constituição da República, em seu art. 12, § 2, dispõe que a lei
não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados, salvo nos casos previstos pela própria Constituição
Federal. Assim, não há razão para inserir na lei dispositivo que
possibilite que a homenagem seja estendida aos brasileiros
naturalizados, conforme pretendia a redação original da proposição
em análise. Já, em relação aos estrangeiros, a lei não proíbe a
utilização dos seus nomes para denominação dos próprios públicos
estaduais. No entanto, a proposição pretende explicitar tal
possibilidade, de modo que a lei preveja que os estrangeiros possam
vir a ser homenageados com a indicação de seu nome para
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denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do
Estado.

No que concerne ao mérito da proposição, esta Comissão entende
que é conveniente e oportuno o reconhecimento dos relevantes
serviços prestados pelos estrangeiros no Brasil. E sabido que vários
estrangeiros contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento
do País, prestando notáveis serviços em várias áreas; outros, como
cientistas, professores, inventores, têm se distinguido no exercício de
sua profissão.

Além disso, nada obsta que tal homenagem prestada a brasileiros
seja também estendida aos estrangeiros, desde que tenham tido
vínculo ou identidade funcional ou ideológica com o bem público
estadual a ser nomeado. Assim, julgamos que o projeto em análise
merece a aprovação desta Casa Legislativa.

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

2.822/2005 na forma do Substitutivo n g 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jô Moraes -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.91912006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2.919/2006,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 2 496/2006,
"dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de avaliação de
conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui Prêmio por
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estados de Minas Gerais - Ipem - e dá outras
providências".

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/5/2004, a proposição
recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade comas Emendas n 1 a 3.
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Vem agora a matéria a esta Comissão, para análise dos aspectos
relativos ao mérito, consoante prevê o art. 188, c/c O art. 102, 1, a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe trata do exercício da autoridade

metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos
e serviços e institui o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e
Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - para os servidores do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG.

Conforme descrito na proposição, poderão ser designados para o
exercício da mencionada função servidores ocupantes de cargos
efetivos das carreiras de Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar
de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,
Metrologia e Qualidade e Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade,
a que se refere a Lei n 2 15.468, de 13/1/2005, que instituiu as
carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social do Poder Executivo. Além disso, para ser designado para a
função, o servidor deverá atender às condições estabelecidas no
parágrafo único do art. 32 da proposição.

A proposição em comento trata, ainda, de criar o Prêmio por
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ -' a ser atribuído aos servidores lotados e em efetivo
exercício no Ipem, que exerçam as atividades delegadas pelo lnmetro
à mencionada entidade estadual e tenham alcançado, pelo menos,
70% do valor máximo da avaliação de desempenho individual de que
trata a Lei Complementar n 2 71, de 30/7/2003.

De acordo com o parecer exarado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a definição das competências para o exercício da autoridade
metrológica é exclusiva da União, por força de dispositivo
constitucional, e a matéria não pode ser tratada por meio de lei
estadual. A Lei Federal n Q 5.966, de 11/12/73, que "institui o Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e dá
outras providências", e a Lei Federal n 2 9.933, de 20/12/99, "que
dispõe sobre as competências do Conmetro e do lnmetro, institui a
Taxa de Serviços Metrológicos e dá outras providências" versam
sobre a matéria, não competindo ao Estado legislar sobre o assunto.
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Além disso, o Inmetro delegou ao Estado de Minas Gerais as
atividades de sua competência. Segundo o mencionado parecer, o
lnmetro firmou com o lpem o Convênio n 9 11/2005, pelo prazo de
cinco anos, delegando a este as atividades na área de metrologia
legal e de qualidade de bens e serviços que menciona e indicando as
atividades passíveis de delegação ao Estado, definindo previamente
as competências do lpem relativas ao desempenho de atividades de
fiscalização metrológica e de conformidade.

Concordamos, ainda, com a afirmação da Comissão de Constituição
e Justiça de que a designação como autoridade metrológica e de
avaliação de conformidade não deve ser atribuída aos servidores
efetivos ocupantes dos cargos das carreiras de Auxiliar de Atividades
Operacionais e Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, uma vez
que esses agentes não exercem atividades típicas de fiscalização de
metrologia e avaliação de conformidade.

Para resolver os problemas mencionados, a referida Comissão
apresentou as Emendas n 2s 1 a 3. A Emenda n 9 1 foi apresentada
para suprimir os § 2, 39 e 49 do art. 29 e, assim, retirar as
competências atribuídas à autoridade metrológica, tendo em vista a
competência privativa da União para legislar sobre a matéria, e a
Emenda n 2 2, para suprimir as expressões "Auxiliar de Atividades
Operacionais" e "Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade" do
"capuf" do art. 32, já que os servidores ocupantes de cargos das
referidas carreiras não têm competência legal para o exercício da
função de autoridade metrológica. Já a Emenda n 2 3 foi apresentada
para que o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade
Industrial de Produtos - PPMQ - possa ser atribuído a todos os
servidores do Ipem.

Visando a aprimorar a proposição, no que concerne à técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo n 2 1, incorporando as
mencionadas emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n 9 2.919/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N21

Dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de avaliação
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de conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui o Prêmio
por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O exercício da autoridade metrológica e de avaliação de

conformidade e qualidade de produtos e serviço obedecerá ao
disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade de produtos e serviços o
servidor público designado na forma da lei para o exercício de poder
de polícia administrativa, no âmbito das competências delegadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
Inmetro - ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - lpem-MG -, nos termos da Lei Federal n 9 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.

Art. 2 - 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 n2 9.933, de 1999.

Art. 3 - 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 Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e
Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade,
instituídas pela Lei n g 15.468, de 13 de janeiro de 2005, em exercício
no Ipem-MG.

Parágrafo único - A designação de que trata o "caput" deste artigo
dar-se-á por ato do Diretor-Geral do lpem-MG e será regulamentada
em decreto.

Art. 42 - O decreto que estabelecer o regulamento para o exercício
da autoridade metrológica e de avaliação de conformidade e
qualidade de produtos e serviços preverá:
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- requisitos para a designação que incluam:
a) processo de seleção interna;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitação com qualificação específica em curso de educação

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

II - critérios para dispensada designação que incluam:
a) conduta incompatível com o exercício da função;
b) conflito de interesse que impossibilite o exercício da função;
c) avaliação de desempenho insatisfatória, de acordo com o que

dispõe a Lei Complementar n9 71, de 30 de julho de 2003, e sua
regulamentação;

III - sistema de avaliação de desempenho individual específico, além
do previsto na Lei Complementar n 9 71, de 2003.

Art. 59 - O servidor designado para a função de autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos
e serviços terá garantido o exercício independente e autônomo da
atividade, incluindo a sua inamovibilidade até a conclusão dos
processos que estiverem sob sua análise.

Art. 6 - Fica criado o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal
e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ -, a ser atribuído, nos
termos desta lei, aos servidores em exercício no lpem-MG que
tenham alcançado pelo menos 70% (setenta por cento) do valor
máximo da avaliação periódica de desempenho individual de que trata
• Lei Complementar n 9 71, de 2003.

Parágrafo único - O pagamento do PPMQ dar-se-á sempre durante
• vigência de Acordo de Resultados de que trata a Lei n 9 14.694, de
30 de julho de 2003, e está condicionado ao adimplemento das metas
institucionais nele estabelecidas e à aplicação de instrumento de
avaliação permanente do desempenho dos servidores do Ipem-MO.

Art. 79 - o PPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos
de transferências federais especificas para o pagamento do bônus de
desempenho previsto no convênio ou no instrumento congénere de
delegação de competência, nos limites nele estabelecidos, e não será
devido na hipótese de indisponibilidade desses recursos.

Parágrafo único - Do total dos recursos a serem utilizados para
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pagamento do PPMQ, 60% (sessenta por cento) serão destinados ao
pagamento dos servidores designados como autoridade metrológica e
de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços, e
40% (quarenta por cento), aos demais servidores em exercício no
lpem-MG.

Art. 8 - Os valores e a forma de cálculo do PPMQ, observadas as
diretrizes estabelecidas nesta lei e os limites legais de remuneração
de pessoal, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 92 - o FPMQ será pago uma vez por semestre, e o valor a ser
concedido a cada servidor será calculado com base:

- no resultado obtido pelo servidor na avaliação de desempenho
individual, de que trata a Lei Complementar n 2 71, de 2003, ou na
avaliação especial de desempenho para servidor em período de
estágio probatório, nos termos de regulamento;

II - nos itens da composição remuneratória do cargo ou da função
ocupada pelo servidor, na forma de regulamento;

III - nos dias de efetivo exercício das atribuições do cargo ou da
função pelo servidor no semestre considerado.

§ l - Não integram a base de cálculo para fins de apuração do
PPMQ os adicionais por tempo de serviço, as parcelas decorrentes de
decisões judiciais e as vantagens pessoais de qualquer natureza.
§ 2 - O PPMQ a ser pago ao servidor titular do direito a continuar

percebendo a remuneração de cargo de provimento em comissão
exercido, nos termos do art. l Q da Lei n 2 14.683, de 30 de julho de
2003, será calculado com base na composição remuneratória do
cargo de provimento efetivo, do cargo de provimento em comissão ou
da função exercida pelo servidor durante o semestre considerado.
§ 32 - o cálculo do PPMQ a ser pago ao servidor que ocupar mais

de um cargo ou função em um mesmo semestre será feito com base
nos itens da composição remuneratória de cada cargo ou função e
nos dias de efetivo exercício em cada um deles.
§ 4 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor serão

convertidos em pontuação, conforme previsto em regulamento, para
fins de aferição dos valores individuais do prêmio de que trata este
artigo.

§ 59 - O pagamento do PPMQ não impede a percepção do prêmio
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de produtividade de que trata a Lei n Q 14.694, de 2003.
Art. 10 - O PPMQ não se incorpora à remuneração nem aos

proventos 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. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Antônio

Júlio - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.947/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Sávio Souza Cruz, dispõe
sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio da disciplina de
Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em tela pretende incluir nos currículos do ensino médio

disciplina que habilite os alunos à prática dos primeiros socorros.
Diversas iniciativas semelhantes estão sendo discutidas em

assembléias legislativas estaduais e câmaras municipais em todo o
País, bem como na Câmara dos Deputados, onde tramita projeto de
lei que obriga as escolas do ensino fundamental e médio a oferecer
aulas de primeiros socorros no mínimo a cada semestre. Também
nesta Casa a matéria já tramitou em legislaturas anteriores.

Reconhecemos a importância do tema que ora analisamos. De fato
o treinamento em primeiros socorros é uma necessidade cada vez
mais premente, em face das inúmeras situações de risco a que
estamos expostos. Preparar as crianças e os jovens para agir de
forma adequada em situações de urgência é contribuir para prevenir e
minimizar os efeitos de incidentes que coloquem em perigo vidas
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humanas, além de formar cidadãos mais conscientes no futuro.
Consideramos tecnicamente correta a análise da Comissão de

Constituição e Justiça, ao propor que sejam ministrados conteúdos de
primeiros socorros e não uma disciplina específica, adequando a
proposição à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No entanto,
defendemos que as noções de primeiros socorros devam constituir
atividade extracurricular. E necessário ponderar que já existem
inúmeros conteúdos curriculares incluídos por lei. Ora, a organização
do tempo escolar deve ser feita de forma sistemática e coordenada. A
escola não pode se manter permanentemente aberta à inclusão de
novos conteúdos curriculares, pois os horários normais das disciplinas
já são preenchidos com os conteúdos do núcleo comum obrigatório,
sendo que ainda há a parte diversificada abordada em cada
estabelecimento de ensino.

Assim, propomos, por meio do Substitutivo n2 2 , que as noções de
primeiros socorros constituam atividade extracurricular a ser oferecida
com periodicidade semestral por profissional qualificado.

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

2.947/2006 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 2, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Institui atividade extracurricular de primeiros socorros nas escolas

públicas e privadas de ensino fundamental e médio integrantes do
Sistema Estadual de Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Será desenvolvida nas séries finais do ensino fundamental e

no ensino médio das escolas públicas e privadas integrantes do
Sistema Estadual de Educação atividade extracurricular que habilite o
aluno à prática dos primeiros socorros.

Parágrafo único - A atividade de que trata o "caput" será realizada
no mínimo uma vez por semestre, com duração e abordagem
pedagógica definidas em cada estabelecimento escolar.

Art. 2 - A orientação da atividade extracurricular instituída por esta
lei deverá ser prestada por profissional qualificado.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Weliton

Prado - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.979/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe
"dispõe sobre a alteração do art. 5 2 da Lei n2 14.364, de 19/7/2002,
que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR".

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 291212006, e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Na reunião do dia 4/4/2006, foi aprovado requerimento de diligência
da proposição ao Presidente do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Cumprida a diligência, nos termos do Ofício n1051/2006/AAL-SESC,
encaminhado pelo Subsecretário de Estado da Casa Civil, incumbe-
nos examinar o projeto nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição pretende alterar a redação do art. 52 da Lei n 2 14.364,

de 19/7/2002, com o objetivo de estabelecer a área de abrangência do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene -, para fins de aplicação dos recursos destinados ao Projeto de
Combate à Pobreza Rural, da ordem de US$93.600.000,00.

Sustenta o autor do projeto que se trata de medida necessária para
correção de erro, tendo em vista que a regra em vigor causa grande
prejuízo aos pequenos produtores da região central.

De conformidade com o art. 2 2 da Lei n2 14.171, de 2002, integram a
área de abrangência do Idene, conforme o mapa elaborado pelo
Instituto de Geociências Aplicadas - lOA em março de 2000 (2
edição):
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"a) os Municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e os
demais Municípios integrantes das bacias hidrográficas dos rios
Jequitinhonha e São Mateus; e

b) os Municípios da Microrregião de Curvelo, pertencente à
Mesorregiâo Central Mineira."

A seu turno, o art. 52 da Lei n 2 14.364, de 2002, autoriza o Executivo
a destinar tais recursos para o financiamento de empreendimentos de
pequeno porte, de natureza social ou produtiva e de infra-estrutura,
nos Municípios do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, com observância dos critérios técnicos, econômicos,
financeiros, de sustentabil idade e de preservação a serem
estabelecidos conjuntamente pelo Bird e pelo Estado.

Constata-se, portanto, que a Lei n 2 14.364, de 2002, não permite ao
Estado aplicar o mencionado valor no Vale do São Mateus e na
Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central Mineira.

Na nota técnica do Idene, subscrita por seu Diretor-Geral, a
instituição manifesta-se favorável ao projeto, sob o argumento de que
"este projeto alterando a redação 'nos municípios do Norte de Minas e
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri', para 'nos municípios da área
de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - Idene -, ou seja, de conceito mais amplo, propiciará
a melhor promoção de oportunidades de desenvolvimento
socioeconômico e tratamento igualitário a todos os municípios já
existentes e àqueles que serão incluídos".

Na nota técnica encaminhada pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, também favorável à proposição, ressalta-se
que "a inclusão dos referidos Municípios no Projeto de Combate á
Pobreza Rural já está prevista no Manual de Operações aprovado
pelo Bird, só faltando para sua efetivação aprovar junto à Assembléia
Legislativa a alteração no art. 5 0 da Lei n°14.171, de 2002, e no ad.
1 0 d Decreto 44.097, de 2005".

Portanto, o Poder Executivo, por meio do Idene e da referida
Secretaria, é favorável à proposição de iniciativa parlamentar, tendo
em vista o Manual de Operações aprovado pelo Bird no contexto do
Projeto de Combate à Pobreza Rural.

Em nosso entendimento, essa manifestação oficial equipara-se a um

'-4
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pedido formal do Governador, nos termos do art. 90, XVIII, da
Constituição do Estado, para "contrair empréstimo externo ou interno
e fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza, após
autorização da Assembléia Legislativa, observamos os parâmetros de
endividamento regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição
da República".

Ressalte-se, a propósito, que a ampliação da área de abrangência
mencionada não acarretará novos ônus financeiros ao Estado, mas
tão-somente redimensionamento dos recursos já contratados.

No entanto, é preciso esclarecer que, a princípio, será necessária a
intervenção do Senado Federal para promover o ajuste necessário na
legislação que autoriza o Estado a contratar empréstimo com o Bird.

Segundo o inciso V do art. 52 da Constituição Federal, cabe
privativamente ao Senado "autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios".

Na hipótese do empréstimo ainda não ter sido aprovado pelo
Senado, nos termos em que foi autorizado por esta Casa na Lei n°
14.364, de 2002, o que é improvável, bastará apenas promover o
ajuste necessário na solicitação do Executivo.

Por fim, observamos o princípio geral de direito constante no art. 20
da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei n°4.657, de 4/9/42),
segundo o qual "Não se destinando à vigência temporária, a lei terá
vigor até que outra a modifique ou revogue". Em outras palavras, as
leis em geral, constitucionais, ordinárias, complementares e os atos
infralegais só poderão ser revogadas ou alteradas por instrumento
jurídico de igual ou superior hierarquia.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 2.979/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N93.018/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

rÃ'
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A proposição em análise, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - às operadoras dos serviços de telefonia
celular, nos termos que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006, foi o projeto
distribuído preliminarmente a esta Comissão, nos termos do disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Ao autorizar o Poder Executivo a conceder crédito presumido do

ICMS de até 50% do valor investido pelas operadoras de telefonia
celular na instalação de equipamentos para implantação dos sistemas,
a proposta em apreço pretende constituir um incentivo de natureza
fiscal para a extensão desse tipo de telefonia para os Municípios e as
comunidades rurais do Estado que ainda não dispõem desse serviço.

Segundo consta na justificação do projeto, a adoção da medida
proposta representará um aumento de receita para o Estado, em
médio e longo prazos, em razão do crescimento da venda de
aparelhos telefônicos e também da incidência do imposto sobre a
prestação do serviço para as pessoas que ainda não têm acesso à
telefonia móvel.

E importante salientar que o ICMS é instituído pelo Estado nos
termos do disposto no art. 155, II, da Constituição da República. Cabe,
portanto, ao ente federado o estabelecimento das alíquotas do tributo,
bem como a viabilização das possibilidades de isenção, alteração de
alíquota, modificação da base de cálculo, concessão de crédito
presumido, entre outros benefícios, a título de incentivo fiscal, nos
termos da legislação que versa sobre a matéria.

Por outro lado, insere-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa dispor sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e
a distribuição de rendas, conforme estabelece o art. 61, III, da
Constituição do Estado.

Poder-se-ia argumentar que a proposta encontra óbices de natureza

rÂ



573

legal em vista do disposto no art. 14 da Lei Complementar n 2 101, de
415/2002, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em conformidade com o dispositivo mencionado, a concessão ou a
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverão estar acompanhadas de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atendendo ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além dos parâmetros citados, a proposta, segundo a mencionada
norma, deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da
majoração ou da criação de tributo ou contribuição.

Deve ser levado em conta, entretanto, conforme bem acentua o
autor do projeto, que a adoção das medidas propostas se converterá
em incentivo para a venda de aparelhos e para a utilização dos
serviços, o que terá como resultado o incremento da arrecadação
tributária.

Por último, deve ser salientado que a Carta da República preconiza
a adoção de políticas públicas com base em incentivos fiscais
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do País, nos exatos
termos do que pretende a proposta em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.018/2006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.041/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe "dispõe sobre a aplicação dos recursos da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei Federal n2

L4
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10.336, de 19 de dezembro de 2001, nos serviços de transporte
público e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 188, c/c o art. 102
do Regimento Interno, receber parecer.

Preliminarmente, compete a esta Comissão analisar os aspectos
formais relacionados com a juridicidade, a constitucional idade e a
legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a aplicação dos recursos da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide -, instituída
pela Lei Federal n 2 10.336, de 19/12/2001. Tal contribuição incide
sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível. De acordo
com a proposta, 30% dos recursos da mencionada contribuição serão
destinados, em Minas Gerais, à melhoria da infra-estrutura dos
serviços do transporte público do Estado.

A referida lei federal estabelece, nos incisos 1 a III do § 1 9 do art. 12,
a destinação dos recursos oriundos do recolhimento da Cide. Além de
estabelecer a sua finalidade, o § l Q também define que o produto da
contribuição terá a sua destinação prevista na Lei Orçamentária.

Sobre a matéria, dispõe a Carta da República que "compete
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas
áreas", conforme descrito no "caput" do art. 149. Ainda sobre o
assunto, o § 2 2 do mencionado dispositivo estabelece que as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não
incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação e incidirão sobre
a importação de produtos estrangeiros ou serviços. As contribuições
poderão ter alíquotas "ad valorem" e específica. No primeiro caso a
alíquota tem por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Já no segundo,
a base é a unidade de medida adotada.

Ainda sobre a matéria, dispõe a Constituição Federal, no § 42 do art.
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177, que a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio
econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos requisitos estabelecidos no
mencionado dispositivo, entre os quais citamos a possibilidade de a
alíquota da contribuição ser diferenciada por produto ou uso; reduzida
e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o
principio da anterioridade, previsto no art. 150, III, "b", da Lei Maior.
Além disso, o dispositivo relativo à Cide, em comento, prevê que os
recursos arrecadados serão destinados ao pagamento de subsídios a
preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos
ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e ao
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

No tocante à forma de utilização dos recursos pelo Poder Executivo,
após a realização do repasse pela União da parte que lhe cabe,
cumpre informar que somente a lei orçamentária poderá versar sobre
a matéria. Conforme disposto no art. 157 da Constituição mineira, a lei
orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração
e o orçamento de investimento das empresas em que o Estado
detenha a maioria do capital votante. Integrará a lei orçamentária o
demonstrativo específico com o detalhamento das ações
governamentais em nível mínimo de objetivos e metas, fontes de
recursos, natureza da despesa, órgão ou entidade responsável pela
sua realização ou beneficiário dos recursos, identificação dos
investimentos, por região do Estado, e identificação, de forma
regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas, das
isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária ou creditícia.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n Q 3.04112006.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - George Hilton.
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PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.068/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n 2 53412006, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n Q 3.06812006,
que altera a Lei Delegada & 53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 23/3/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
com a Emenda & 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do
projeto, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame altera a estrutura organizacional da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, no intuito de otimizar o atendimento prestado ao setor
agropecuário do Estado. De acordo com o Plano Diretor da referida
Pasta, o qual tem como referência as diretrizes e prioridades definidas
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e na Lei
Delegada n 2 53, de 29/1/2003, o objetivo maior da ação da Seapa é o
desenvolvimento do setor rural e a segurança alimentar da população
mineira-

Nos termos da exposição de motivos que acompanha a proposição,
tal alteração propiciará o desenvolvimento e a ampliação da
capacidade do órgão de formular e implementar políticas públicas
voltadas para o setor agrícola mineiro, com foco na agricultura.

Segundo dados apresentados na exposição de motivos, o destaque
que se pretende dar à agricultura familiar justifica-se em razão de
vários aspectos, destacando-se, entre outros, a quantidade de
estabelecimentos agropecuários familiares (77,3%), a fração por estes
ocupada do território estadual (30,2%), e sua participação na receita
agropecuária (24,6%) e na produção dos principais alimentos básicos
para o consumo da família e para o mercado, além da ocupação de
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grande parte da população rural (65%).
Isso posto, estão sendo criadas uma Superintendência de Apoio à

Agricultura Familiar, que contará com uma Diretoria de
Desenvolvimento Rural, e uma Assessoria Jurídica. Para atender a
essa nova estrutura, também estão sendo criados um cargo de
Assessor Jurídico-Chefe, três cargos de Assessor Jurídico, um cargo
de Diretor II, um cargo de Diretor 1, um cargo de Assessor II e dois
cargos de Assessor 1.

As secretarias de Estado são órgãos da administração direta do
Poder Executivo e "constituem-se de um plexo de competências
públicas", na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello. Segundo o
citado administrativista, a "competência pode ser conceituada como o
círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos a serem
satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes
instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de interesses
públicos" ("Curso de Direito Administrativo", 10a ed., Malheiros
Editores, págs. 85 e 87).

A criação de uma Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar
na estrutura orgânica da Seapa, conforme pretende a proposição em
análise, vai ao encontro dos objetivos traçados para aquela Pasta, já
mencionados neste parecer, que são o desenvolvimento do setor rural
e a segurança alimentar da população mineira, o que nos leva a
considerá-la conveniente e oportuna.

Quanto à criação de cargos de provimento em comissão, a
proposição em exame, nos termos do parágrafo único do art. 2, adota
como parâmetro a Lei n 2 9.530, de 1987, que dispõe sobre a forma de
recrutamento para provimento de cargo em comissão do quadro
permanente, para atender ao comando constitucional contido no art.
37, inciso V, da Constituição Federal, segundo o qual "as funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento". Contudo, faz-se necessário aprimorar a redação
do dispositivo em questão, a fim de mencionar o percentual a ser
observado, razão pela qual apresentamos na conclusão a Emenda n2
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2.
Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n g 3.068/2006

com a Emenda n 2 1, de autoria da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Emenda n Q 2, a seguir apresentada.

Emenda n Q 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 2 Q a seguinte redação:
"Art. 22 - ( ... )
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de

recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2Q da Lei & 9.530,
de 29 de dezembro de 1987.".

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Antônio Júlio -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 133/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n
133/2003 visa a proibir a imposição de requisito relativo à idade
máxima em concurso público nas hipóteses que especifica. A
proposição originou-se do Projeto de Lei n Q 1.881/2001, desarquivado
em virtude de requerimento do autor.

Aprovado no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer de 2Q turno, nos termos
do art. 102, 1, c/c o art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende proibir a fixação de limite máximo

de idade para ingresso em órgãos e entidades da administração direta
e indireta do Estado, ressalvando os casos de ingresso em cargos ou
empregos públicos cujas atribuições exijam desempenho de
atividades predominantemente físicas.

A Constituição da República, no art. 39, § 3, estendeu aos
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servidores ocupantes de cargo público o direito estabelecido em seu
art. 72, inciso XXX, que impede, dentre outras discriminações, a
adoção de critérios diferentes de admissão por motivo de idade.

De tato, a atual Carta Magna, em face do princípio da igualdade,
veda a adoção de critérios diferenciados para admissão em razão de
idade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei e os
casos em que o limite máximo seja requisito necessário por força da
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Assim, em face
do referido dispositivo, o limite de idade para inscrição em concurso
público somente poderá ser considerado legítimo quando se tratar de
atividades predominantemente físicas a serem desempenhadas no
exercício do cargo.

Ademais, ressaltamos que a Lei n 2 10.741, de 1/10/2003,
denominada Estatuto do Idoso, disciplinou a matéria em seu art. 27,
nos seguintes termos: "Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou
emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de
idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a
natureza do cargo o exigir".

Entendemos que a proposição em análise é digna de apreço, por
seu caráter social, pois visa a ampliar a acessibilidade aos cargos,
empregos e funções públicos. A proposição, se transformada em lei,
permitirá que qualquer pessoa, independentemente da idade, tenha
assegurado o direito de se inscrever e de concorrer em qualquer
concurso público, até o limite de 70 anos, ocasião em que ocorre a
aposentadoria compulsória. Somente nos concursos públicos em que
a natureza do cargo exigir, o edital poderá limitar a idade máxima.

Desta forma, consideramos que, do ponto de vista da conveniência
e da oportunidade, a proposição merece a aprovação desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 22 turno, do

Projeto de Lei n 2 133/2003 na forma do vencido em 12 turno.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jô Moraes -

Gustavo Valadares.
PROJETO DE LEI N 2 133/2003

(Redação do Vencido)
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Dispõe sobre a fixação de limite máximo de idade para ingresso no
serviço público estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A fixação de limite máximo de idade para ingresso em

órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado
somente é admissível quando se tratar de cargos ou empregos
públicos cujas atribuições exijam desempenho de atividades
predominantemente físicas.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.152/2003

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe cria
o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de
Qualificação de Evento - QQE - e o Certificado de Registro de
Evento - CRE - e dá outras providências.

O projeto em estudo foi aprovado em 12 turno na forma do
Substitutivo n 2 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n 2 1, apresentada em Plenário. Retorna a matéria a
esta Comissão, para receber parecer para o 2 9 turno, nos termos do
art. 189 do Regimento Interno.

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

A proposição em exame institui o Calendário Turístico Oficial do
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de registrar e divulgar os
principais eventos nessa área no Estado; o Questionário de
Qualificação de Evento - QQE -, a ser preenchido por entidades ou
promotores de eventos interessados em integrar o referido Calendário;
e o Certificado de Registro de Evento - CRE -, que, destinado a
certificar o deferimento do pedido de registro, habilita o promotor do
evento a receber apoio financeiro ou logístico do poder público.

Conforme explanado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, a Lei n 2 11.726, de 1994, que dispõe sobre a Política Cultural
do Estado de Minas Gerais, alterada pela Lei n 14.179, de 2002,
atende a parte da pretensão do projeto em comento, qual seja a
instituição do calendário turístico de Minas Gerais e a integração entre

Lal
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o Estado e os Municípios em sua elaboração.
Ocorre que a referida lei não prevê a qualificação de eventos pelos

interessados em integrar o Calendário nem a concessão de
certificação de registro para os eventos habilitados, medidas que
certamente contribuirão para conferir mais legitimidade aos eventos
turísticos do Estado, sendo a certificação utilizada por vários setores
da economia, para incrementar suas atividades e conferir credibilidade
a suas iniciativas, tendo a Comissão de Constituição e Justiça
proposto a incorporação de tais idéias ao texto da Lei n g 11.726, de
1994.

Cumpre-nos mencionar, ainda, que a disponibilização, pela internet,
dos formulários de que trata o projeto em estudo é uma medida
relevante e atende aos princípios da economicidade e da
transparência, ao criar mecanismos que facilitam o acesso das
pessoas a informações referentes às políticas públicas do Estado,
conferindo confiabilidade e transparência a sua execução.

Resta-nos, por fim, apresentar a Emenda n° 1, supressiva do art. 2 0 ,
uma vez que é da competência privativa do Poder Executivo a
expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução das leis,
conforme se depreende do disposto no art. 90, VII, da Constituição do
Estado, não cabendo ao Legislador fixar prazo para a sua execução.

Dessa forma, estando evidenciada a conveniência e a oportunidade
da matéria, opinamos por sua aprovação com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

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

1.152/2003, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1° turno com a
Emenda n 2 1, a seguir redigida.

Emenda n° 1
Suprima-se o art. 20, renumerando-se os seguintes.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Célio Moreira, relator - Biel Rocha - Carlos

Gomes.
PROJETO DE LEI N°1.152/2003

(Redação do Vencido)
Altera a Lei flQ 11.726, de 30 de dezembro de1994, que dispõe sobre
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a política cultural do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 66 da Lei n 2 11.726, de 30 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 66- ( ... )
§ 92 - A entidade ou o promotor de eventos interessados em integrar

o calendário de eventos culturais e turísticos preencherão o
Questionário de Qualificação de Evento - QQE -, que conterá a
descrição completa do evento, sua natureza e tradição histórica, além
de dados relacionados com o Município onde ocorre.

§ 10 - Será concedido Certificado de Registro de Evento - CRE - ao
evento habilitado para integrar o calendário de eventos culturais e
turísticos.

§ 11 - Somente poderá receber apoio financeiro ou logístico do
poder público o evento qualificado com o CRE.

§ 12 - Os formulários previstos nesta lei deverão estar disponíveis
para preenchimento e encaminhamento pela internet, juntamente com
informações atualizadas sobre eventos turísticos e programas
institucionais de interesse na área de turismo no Estado.".

Art. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 2 TURNO DO PROJETO DE LEI M 1.625/2004

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n2
1.625/2004 "acrescenta parágrafo único ao art. 52 da Lei n 2 11.393, de
6/1/94, com as alterações posteriores da Lei n 2 12.281, de 31/7/96,
que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - Find - e dá outras
providências.".

Publicada no "Diário do Legislativo", em 13/5/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Aprovado no 1 Q turno, na forma do Substitutivo & 1, apresentado em
Plenário, retorna o projeto a este órgão colegiado, para receber
parecer para o 2 Q turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno,
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cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 1.625/2004 pretende modificar a Lei n 2 11.393,

de 1994, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - Find -,
modificada pela Lei n 2 12.281, de 1996.

Todavia, a Lei n2 15.981, de 16/1/2006, prevê a revogação das
citada leis, assim que for editada a sua regulamentação. Durante o 12

turno do projeto, foi aprovado o Substitutivo n 2 1, que, visando
justamente alterar essa situação, estabeleceu o dia 31/12/2006 como
a data para a revogação.

A Lei n2 15.981 criou o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -
Findes -, o qual consolidou os programas do Fundo de Incentivo à
Industrialização - Find -, do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - Fundiest - e do Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - FDMM. Com a criação desse novo fundo, mais
abrangente, objetivou-se a consolidação dos fundos preexistentes,
bem como a ampliação do leque de empreendimentos a serem
apoiados, de modo a alcançar toda a cadeia produtiva que envolva
esses empreendimentos industriais e agroindustriais e projetos
minerometalúrgicos.

Como, no entanto, a referida Lei n 2 15.981 não fixa adequado
período de transição entre a vigência dos fundos antigos e a entrada
em vigor do novo fundo, é possível que surja a indesejável situação de
se refazerem e se reapresentarem projetos já em curso somente para
atender às regras do Findes.

Além do mais, não foram destinadas este ano dotações
orçamentárias para o Findes. Os projetos em curso, provenientes dos
antigos fundos, podem ficar ao desamparo, caso ocorra a imediata
revogação das normas que os disciplinam.

Com efeito, é muito bem-vindo o conteúdo do Substitutivo n 2 1,
aprovado em 1 9 turno, que estabeleceu a data de 3111212006 para a
referida revogação e fez inserir no orçamento do próximo ano as
dotações orçamentárias do novo fundo. Determina o substitutivo que
as normas disciplinadoras dos fundos antigos permanecerão em vigor
até 31112/2006, para serem aplicadas como regras transitórias para os
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contratos e pedidos de financiamento protocolizados, enquadrados ou
aprovados no âmbito daqueles fundos. Estabelece, também, que o
patrimônio dos fundos antigos serão incorporados ao Findes, inclusive
os direitos creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em
vigor em 31/12/2006, assim como suas obrigações de liberação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação em 2Q turno do Projeto

de Lei n 2 1.625/2004 na forma do vencido em 12 turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Carlos Comes, relator - Biel Rocha - Célio

Moreira.
PROJETO DE LEI N 2 1.625/2004

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n 2 15.981, de 16 de janeiro de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O "caput" e o § 22 do art.13 da Lei n2 15.981, de 16 de

janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
(. .
§ 2Q - Permanecerão em vigor, até 31 de dezembro de 2006, as

normas dos seguintes diplomas legais, para uso restrito nas regras de
transição necessárias à disciplina dos contratos e dos pedidos de
financiamento referidos no § 1:".

Art. 2 - O art. 16 da Lei n 2 15.981 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 16- Ficam revogadas:
- a partir de 31 de dezembro de 2006:

a) a Lei n2 11.393, de 6 de janeiro de 1994;
b) a Lei n2 11.395, de 6 de janeiro de 1994;
c) a Lei n2 12.228, de 4 de julho de 1996;
d) a Lei n2 12.281, de 31 de julho de 1996;
e) a Lei n2 13.431, de 28 de dezembro de 1999;
f) a Lei n9 15.015, de 15 de janeiro de 2004;
g) a Lei n 2 15.016, de 15 de janeiro de 2004;
II - a partir da publicação desta lei, a Lei n 2 14.168, de 10 de janeiro

de 2002.
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Parágrafo único - Os fundos constantes nas alíneas "a", "b" e "c" do
art. 3, extintos conforme o inciso 1 do "caput" deste artigo, terão seus
respectivos patrimônios incorporados ao Findes, incluindo os direitos
creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor em
31 de dezembro de 2006, assim como suas obrigações de liberação.".

Art. 32 - O disposto no art. 14 da Lei n Q 15.981, de 2006, aplicar-se-á
no exercício de 2006.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.565/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n 2 2.565/2005
dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos
uniformes, botas e luvas usados por seus empregados no Estado.

Aprovado em 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela estabelece regras para lavagem do uniforme

dos funcionários de empresas que utilizam, em seu processo
produtivo, substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde desses
trabalhadores. Atualmente, fica a cargo das empresas tomar a
iniciativa de providenciar a lavagem dos uniformes de seus
empregados, e, segundo o autor do projeto, são poucas as que agem
dessa forma. Essa situação onera o trabalhador, que é obrigado a
adquirir produtos de limpeza muitas vezes caros, e o expõe e a sua
família a um risco desnecessário de contaminação cruzada durante o
processo de lavagem do uniforme e das roupas normais da casa.

Esta Comissão, em 12 turno, apresentou substitutivo, que
transformou a proposição em uma alteração do art. 61 da Lei n2
13.317, de1999, mais conhecido como Código de Saúde. O objetivo
da mudança foi o de alocar a matéria em um diploma legal já
consolidado, e que guarda com ela pertinência e relevância. Dessa
forma, foi acrescentado o inciso XVI e o parágrafo único ao art. 61,
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que rezam o seguinte:
Art. 61 - ( ... )
XVI - providenciar, às suas expensas, a correta higienização de

uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual
de seus empregados que estejam expostos a substâncias ou produtos
nocivos a eles e ao meio ambiente.

Parágrafo único - Entende-se como substância ou produto nocivo:
- à saúde do trabalhador a substância ou produto químico ou

biológico relacionado no Decreto Federal n9 3.048, de 6 de maio de
1999, que regulamenta a legislação previdenciária, bem como aquele
que a legislação estadual assim dispuser;

II .. ao meio ambiente a substância ou produto que, como resultado
da lavagem de uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de
proteção individual, crie efluente poluidor que não possa ser lançado
em corpos de água ou em canalizações públicas e privadas, por
contrariar legislação em vigor.

Na redação do inciso XVI do art. 61, como visto acima, não há
previsão de que as empresas possam contratar terceiros para a
execução do serviço, caso elas não estejam equipadas para tal.
Assim, estamos propondo, ao final deste parecer, a Emenda n2 1, para
acrescentar essa permissão, mas exigindo, por precaução, que a
empresa a ser contratada tenha o devido licenciamento ambiental do
órgão competente.

Estamos propondo, ainda, a Emenda n2 2, que altera o inciso 1 do
parágrafo único do mesmo artigo. O objetivo, desta vez, é determinar
que as normas regulamentadoras, em especial a NR 15, do Ministério
do Trabalho e Emprego, sejam as balizadoras para definir quais
substâncias ou produtos são nocivos à saúde do trabalhador.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei

n 2 2.565/2005, no 2 9 turno, na forma do vencido em 1 9 turno, com as
Emendas n 2s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n 2 1
Dê-se ao inciso XVI do art. 61 a seguinte redação:
'ArL61-( ... )
XVI - providenciar, a suas expensas, a correta higienização de
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uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual
de seus empregados que estejam expostos a substâncias ou produtos
nocivos a eles e ao meio ambiente, podendo, para tal, contratar
serviços de terceiros, desde que licenciados pelo órgão ambiental
pertinente.".

Emenda n 2
Dê-se ao inciso 1 do parágrafo único do art. 61 a seguinte redação:
"Art. 61 - ( ... )
Parágrafo único - (...)

- à saúde do trabalhador o disposto nas normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 15;".

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - João Leite

- Paulo Piau.
PROJETO DE LEI N 9 2.565/2005

(Redação do Vencido)
Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 61 da Lei n 2 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 61 da Lei n 2 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica

acrescido dos seguintes inciso XVI e parágrafo único:
'Art. 61 - ( ... )
XVI - providenciar, a suas expensas, a correta higienização de

uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual
de seus empregados que estejam expostos a substâncias ou produtos
nocivos a eles e ao meio ambiente.

Parágrafo único - Entende-se como substância ou produto nocivo:
- à saúde do trabalhador a substância ou produto químico ou

biológico relacionado no Decreto Federal n9 3.048, de 6 de maio de
1999, que regulamenta a legislação previdenciária, bem como aquele
que a legislação estadual assim dispuser;

- ao meio ambiente a substância ou produto que, como resultado
da lavagem de uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de
proteção individual, crie efluente poluidor que não possa ser lançado
em corpos de água ou em canalizações públicas e privadas, por
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contrariar legislação em vigor.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 67/2004
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n°67/2004, apresentada por
um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Ivair Nogueira, altera o art. 53 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1 °turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 ° art. 268
do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°67/2004
Altera o art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O "caput" e os § 2°, 3°, "caput", e 6° do art. 53 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária,

na Capital do Estado, independentemente de convocação, de primeiro
de fevereiro a dezoito de julho e de primeiro de agosto a vinte de
dezembro de cada ano.

§ 2 0 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nem
encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária
Anual.

§ 3 0 - No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias,
entre os dias primeiro e quinze de fevereiro, com a finalidade de:

§ 6 0 - Na sessão extraordinária, a Assembléia Legislativa somente
deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada, vedado
o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.".

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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promulgação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

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

2.020/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.020/2004, de autoria do Deputado André
Quïntão, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e
Prevenção do Câncer de Mama - Se Toque, com sede no Município
de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.020/2004
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção do

Câncer - Se Toque, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio e

Prevenção do Câncer - Se Toque, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

OUvia - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.094/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.09412005, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Voluntária de Combate ao Câncer de Ituiutaba - AVCCI -, com sede
no Município de Ituiutaba, 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



590

do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.094/2005

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao
Câncer de ltuiutaba - AVCCI -, com sede no Município de ltuiutaba.

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

de Combate ao Câncer de Ituiutaba - AVCCI -, com sede no Município
de Ituiutaba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olivia - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.515/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.515/2005, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que torna obrigatória a exibição, nas academias de ginástica,
nos centros esportivos e nos estabelecimentos similares, de cartaz
com advertência sobre as conseqüências do uso de anabolizantes, foi
aprovado no 2° turno, com a Emenda n°1 ao vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.515/2005
Torna obrigatória a exibição, nas academias de ginástica, nos

centros esportivos e nos estabelecimentos similares, de cartaz com
advertência sobre as conseqüências do uso de anabolizantes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficam as academias de ginástica, os centros esportivos e os

estabelecimentos similares em funcionamento no Estado obrigados a
exibir, em suas dependências, cartaz com advertência sobre as
conseqüências do uso de anabolizantes, com os seguintes dizeres: "O
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uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa
lesões nos rins e no fígado, degrada a atividade cerebral e aumenta o
risco de câncer".

Art. 2° - O Poder Executivo incluirá, nas campanhas de combate ao
uso de drogas que promover, divulgação sobre os prejuízos à saúde
que os anabolizantes podem causar.

Art. 3°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei n°13.317, de
24 de setembro de 1999.

Art. 40 - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo
de sessenta dias contados da data da publicação desta lei para se
adequarem às suas disposições.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laüdelino Augusto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.592/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.592/2005, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Brasileira de Apoio ao Obeso - Abao -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 '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°2.592/2005
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Apoio ao

Obeso - Abao -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira

de Apoio ao Obeso - Abao -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
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Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria
Olivia - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.653/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.653/2005, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação Cuca Legal, com sede
no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.653/2005
Declara de utilidade pública a Associação Cuca Legal, com sede no

Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cuca

Legal, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olivia - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.858/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.858/2005, de autoria do Deputado Gustavo
Valadares, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos
da Escola Sathya Sai de Minas Gerais - Amem -, com sede no
Município de Brumadinho, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.858/2005

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Escola
Sathya Sai de Minas Gerais - Amem, com sede no Município de
Brumadinho.

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

da Escola Sathya Sai de Minas Gerais - Amem, com sede no
Município de Brumadinho.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalrno Ribeiro Silva, relator -

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

2.885/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.885/2005, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Clube Recreativo Porto Brasil, com
sede no Município de São Francisco de Sales, 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°2.885/2005
Declara de utilidade pública o Clube Recreativo Porto Brasil, com

sede no Município de São Francisco de Sales.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo Porto

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

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.892/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.892/2005, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Clube de
Malha da Vila Casal, com sede no Município de Ubá, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.892/2005
Declara de utilidade pública a Associação Clube de Malha da Vila

Casal, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube de

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

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

2.901/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.901/2005, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Esporte Clube Beira Rio,
com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.901/2005
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Beira Rio, com sede no

Município de Formiga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Beira

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

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

2.911/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.91112005, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira
Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas de Elói Mendes e
Região - Abraço Sul de Minas, com sede 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 °	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°2.911/2005
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para a Prevenção do Abuso de Drogas de EIói Mendes e Região -
Abraço Sul de Minas, com sede no Município de Elói Mendes.

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

Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas de EIói Mendes e
Região - Abraço Sul de Minas, com sede no Município de Elói
Mendes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olivia - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.917/2006
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.917/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Lar dos Meninos a
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.917/2006
Dá denominação a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

localizada no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Lar dos Meninos 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

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

2.918/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.918/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Maria Luiza Alves
Vieira à Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu, localizada no
Município de Mutum, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.918/2006
Dá denominação à Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu,
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localizada no Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Fica denominada Escola Estadual Maria Luiza Alves Vieira a

Escola Estadual do Povoado de Imbiruçu, situada na Rua Pedro
Paulo, n°204, Distrito de Imbiruçu, no Município de Mutum.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

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

2.928/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.928/2006, de autoria do Deputado Carlos
Gomes, que declara de utilidade pública a Associação de Futebol
Amador de Minas Gerais, 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 °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°2.928/2006
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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.929/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.929/2006, de autoria do Deputado Carlos
Gomes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
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Vila Feliz Esporte e Cultura, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°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. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.942/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.94212006, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação Francisco
de Assis Betti, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.942/2006
Declara de utilidade pública a Associação Francisco de Assis Betti,

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 Francisco

de Assis Betti, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ana Maria

Resende - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.950/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.950/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a 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, 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°2.950/2006
Autoriza a 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério
Público, no valor de R$1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais),
para atender a despesas com instalação da Promotoria de Justiça de
Proteção ao Patrimônio 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;

II - despesas com aquisição de imóvel no valor de R$850.000,00
(oitocentos e cinqüenta mil reais).

§ 1 O - 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
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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. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

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

2.952/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.95212006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Neiva
Maria Leite à Escola Estadual de Delfinópolis, localizada no Município
de Delfinópolis, 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°2.952/2006
Dá denominação à Escola Estadual de Delfinópolis, localizada no

Município de Delfinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professora Neiva Maria

Leite a Escola Estadual de Delfinópolis, situada na Av. Padre Ivo
Soares Matos, n°888, Centro, no Município de Delfinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.957/2006
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.957/2006, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública o Albertos Futebol Clube,
com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.957/2006
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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.958/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.958/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Nacional Esporte Clube,
com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.958/2006
Declara de utilidade pública o Nacional Esporte Clube, com sede no

Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Nacional Esporte
Clube, com sede no Município de Formiga.

Art.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.960/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.960/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Ponte Vila Esporte Clube,
com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.960/2006
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 ° - Fica declarado de utilidade pública o Ponte Vila Esporte

Clube, com sede no Município de Formiga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.966/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.966/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Colaboradores da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°2.966/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Colaboradores

da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, 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 Pais e

Colaboradores da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.003/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.003/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Nita
Nassau à Escola Estadual de Barrocão, no Município de Grão-Mogol,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.003/2006
Dá denominação à Escola Estadual de Barrocão, localizada no

Município de Grão-Mogol.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professora Nita Nassau a

Escola Estadual de Barrocão, situada na Praça da Matriz, s/n °, Distrito
de Barrocão, no Município de Grão-Mogol.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.081/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.081/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 14/2005, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.081/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Varig Logística S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 14/2005 à empresa Varig Logística S.A., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.	-	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.121/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.121/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 1/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.121/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Unifrigo Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 O - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 1/2006 concedido à empresa Unifrigo Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei
n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAO N°

3.122/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.122/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 2/2006, nos termos do art. 70 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.122/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Friboi Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 2/2006 à empresa Friboi Ltda., nos termos do art. 7° da
Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2 1 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.123/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.123/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 3/2006, nos termos cio art. 7 1 da Lei ne
15.292, de 5 de agosto de 2004 , foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.123/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Nogueira Riveili Irmãos Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 3/2006 concedido à empresa Nogueira Riveili Irmãos
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.124/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.124/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 4/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei nC
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 1 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.124/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°4/2006 à empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda.,
nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Lontra pelo transcurso do

aniversário da emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento n 9 6.278/2006, da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias
pelo transcurso do 52 aniversário de sua fundação (Requerimento n
6.280/2006, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Fernandes de Morais
(Requerimento n2 6.297/2006, do Deputado Paulo Piau);

de congratulações com a comunidade de Lagoa Grande pelo
transcurso do aniversário da emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.322/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade de Urucuia pelo transcurso do
aniversário da emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento n 2 6.323/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade de Araporã pelo transcurso do
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aniversário da emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento n2 6.325/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a Associação Brasileira de Odontologia
Regional de Governador Valadares pela posse dos membros da nova
diretoria e dos Conselhos ( Requerimento n 9 6.347/2006, do Deputado
Jayro Lessa);

de apoio ao Sr. Paulo Sérgio de Siqueira, Vereador à Câmara
Municipal de Machado, pela defesa da autonomia e dos princípios que
regem o trabalho legislativo (Requerimento n 2 6.37712006, do
Deputado Jésus Lima);

de aplauso ao Sr. Aloysio de Andrade Faria pela doação de recursos
destinados à reconstrução do Hospital Carlos Chagas, da UFMG
(Requerimento n2 6.383/2006, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sr. Agnaldo Lima Soares, Coordenador de
Transplantes do Hospital das Clínicas da UFMG, por sua atuação à
frente desse serviço (Requerimento n2 6.396/2006, do Deputado Chico
Rafael);

de congratulações com o Sr. Rubélio de Castro Real, Presidente da
Associação dos Farmacêuticos e Bioquímicos do Circuito das Aguas,
pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento n 6.419/2006,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Lauro de Mello Vieira, Presidente do
Conselho Regional de Farmácia, pela passagem do Dia do
Farmacêutico (Requerimento n 2 6.420/2006, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Roberto Santana L. Batista, Presidente
da Associação Farmacêutica de Conselheiro Lafaiete, pela passagem
do Dia do Farmacêutico (Requerimento n 9 6.421/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Márcio A. Domingues, Presidente da
Associação Farmacêutica de Bom Despacho, pela passagem do Dia
do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n
6.422/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Hilário Grossi Oliveira, Presidente da
Associação Farmacêutica de Carangola, pela passagem do Dia do
Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n2
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6.423/2006, do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com a Sra. Luciana Giarola Garcia, Presidente da

Associação Farmacêutica de Formiga e Pains, pela passagem do Dia
do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n2
6.424/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Haroldo Teixeira Cordeiro Requer,
Presidente da Associação Farmacêutica do Vale do Aço pela
passagem do Dia do Farmacêutico, comemorado dia 20 de janeiro
(Requerimento n 2 6.425/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Chaves Franco, Presidente
da Associação Farmacêutica do Triângulo Mineiro pela passagem do
Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n
6.426/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Osmundo Santana Filho, Presidente da
Associação Farmacêutica do Oeste de Minas pela passagem do Dia
do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n2
6.42712006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. lIza ElódiaB. Barbóza, Presidente da
Associação Farmacêutica de Montes Claros pela passagem do Dia do
Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro (Requerimento n2
6.42812006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Edilson de Magalhães Lopes,
Presidente da Associação Farmacêutica de Itabira, pela passagem do
Dia do Farmacêutico (Requerimento n 2 6.429/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Alberis de Oliveira, Presidente da
Associação Farmacêutica de Diamantina e Região, pela passagem do
Dia do Farmacêutico (Requerimento n 2 6.430/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de aplauso à Presidência da ACMinas pela realização do evento
"Salto em Negócios - Encontro de Mulheres Empreendedoras"
(Requerimento n 2 6.441/2006, da Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso ao Sr. Júlio Maria Fonseca Chebli pela posse como
Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de
Fora (Requerimento n 2 6.45812006, do Deputado Sebastião Helvécio);

de aplauso ao Sr. José Olindo Duarte Ferreira pelo exercício do
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cargo de Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Juiz de Fora (Requerimento n 2 6.459/2006, do Deputado Sebastião
Helvécio);

de aplauso ao Sr. Frederico Baeta Guimarães pelo exercício do
cargo de Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Juiz de Fora (Requerimento & 6.460/2006, do Deputado
Sebastião Helvécio);

de aplauso ao Sr. Aloísio Carlos Couri Gamonal pela posse no cargo
de Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Juiz de Fora (Requerimento ri 2 6.461/2006, do Deputado Sebastião
Helvécio).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE MAIO DE 2006.

ATAS
ATA DA 33ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 111512006
Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Weliton Prado; aprovação -
Correspondência: Mensagem & 584/2006 (encaminha o Projeto de
Lei n2 3.28312006), do Governador do Estado - Questão de ordem - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n9s 3.284 a 3.289/2006 - Projeto de Resolução & 3.290/2006 -
Requerimentos ns 6.581 a 6.585/2006 - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - Antônio c3enaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Djalma
Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fahim Sawan - Ivair
Nogueira - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Cesar - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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.

1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior.
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O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discutir,
o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria que fosse
examinada a possibilidade de o meu nome ser incluído na ata como
presente à sessão ordinária de ontem à tarde, pois estava presente
nesta Casa. Participei de uma reunião com os Diretores dos Cesecs
de mais de 30 cidades e, naquele momento, não tive a oportunidade
de registrar minha presença pelo processo eletrônico. Depois a
registrei nas comissões, de cujas reuniões participei.

Estiveram presentes mais de 30 Diretores dos Cesecs de todas as
regiões do Estado, como, por exemplo, de Patos de Minas, cidade do
Deputado Elmiro Nascimento, que, no momento, preside a reunião.
Existem 97 Cesecs no Estado, mais 10 Pecons, e os estudantes estão
sem a merenda escolar, pois o governo não repassou os recursos
necessários.

No dia 3, fui a Brasília para uma reunião no MEC, no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comuniquei ao
Presidente da Comissão, Deputado Doutor Viana, que se empenhou
muito para que o problema fosse resolvido. Lá, descobri que o
governo federal tem o programa "Fazendo Escola", que nunca havia
repassado tantos recursos para Minas Gerais - é a primeira vez na
história que isso acontece. Conseguimos a liberação de
R$1.200.000,00 para a Secretaria Estadual de Educação, para o
programa de alfabetização de jovens e adultos, especificamente para
os Cesecs, e esses recursos podem ser utilizados para a merenda
escolar.

Por meio de nossa assessoria, passamos todas as informações para
a Secretaria Estadual de Educação: a necessidade de abertura de
contas, a criação de uma comissão, etc., e ela já abriu a conta e está
providenciando esses documentos. O total de R$1.200.000,00 será
parcelado, e já conseguimos R$395.000,00 adiantados. Esses
recursos já estão na conta da Secretaria Estadual e já podem ser
utilizados para regularizar a situação da merenda escolar dos alunos
dos Cesecs e dos Pecons. Faltam apenas algumas providências
burocráticas da Secretaria. Depois do encontro no 23, houve uma
reunião com o Dr. Gilberto, que nos atendeu muito bem e assumiu o
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compromisso de liberar os recursos o mais rápido possível. Estavam
presentes os representantes dos Cesecs de Pará de Minas, Montes
Claros, Unaí, São Gotardo, Betim, Paracatu, Joaíma, Manhuaçu,
Presidente Olegário, Patos de Minas, Santa Luzia, Guanhães,
Sabinópolis, Felixlândia, Várzea da Palma, Vespasiano, Pirapora,
Buritizeiro, São João dei-Rei, Divinópolis, Itamarandiba, Sete Lagoas,
Rio Piracicaba, Ferros, Itabira, Machado, Camanducaia, Venda Nova
e Carmo do Paraíba. Nessas e em outras cidades, os alunos estão
sem merenda e agora têm a oportunidade de regularizar a situação. A
assessoria da Casa me informou que a ata de ontem foi lida na
reunião da manhã, ainda assim desejo saber se há a possibilidade de
incluir meu nome. Parabenizo V. Exa., a quem também agradeço,
como os demais Deputados que participam do ciclo de debates "Luta
contra as Drogas". Parabenizo, de forma especial, a banda da Polícia
Militar e toda a corporação pelo brilhante trabalho que desenvolve por
meio do Programa de Prevenção às Drogas e à Violência.

O Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que formalize o seu pedido. Não
há retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Antônio Genaro, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N o 584/2006

Belo Horizonte, 10 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de "Escola Estadual Antônio Pinheiro Dinis", à Escola Estadual
localizada no Bairro de Jaçanã, Município de lbirité.

O projeto remetido tem o objetivo de reverenciar a memória de
Antônio Pinheiro Dinis, conforme justificativa da Secretária de Estado
de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.283/2006
Dá denominação à Escola Estadual localizada no Município de

lbirité.
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Art. 1 - A Escola Estadual situada na Avenida Prefeito João de
Deus, Bairro de Jaçanã, Município de lbirité, passa a denominar-se
"Escola Estadual Antônio Pinheiro Dinis".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Exposição de Motivos

O presente Projeto de Lei propõe seja dada a denominação de
Escola Estadual Antônio Pinheiro Dinis à Escola Estadual de Ensino
Fundamental (cinco anos iniciais), situada na Av. Prefeito João de
Deus, 200, Bairro Jaçanã, Município de lbirité.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que, em
reunião realizada no dia 511112005, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome de Antônio Pinheiro
Dinis para denominação da referida unidade de ensino como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população de lbirité, com destaque para as seguintes
realizações: como vereador, integrou o movimento pró-
emancipação/1958; como Prefeito, realizou o asfaltamento,
calçamento e alargamento de ruas; estendeu a rede de esgoto e
elétrica; colaborou nas obras da Fazenda do Rosário e de todas as
outras que a ela foram se irmanando. O ISER transformou-se em
FEER (Fundação Estadual de Educação Rural) - conforme Decreto de
25105170, assinado pelo Governador Israel Pinheiro da Silva; aplicou
20% do FPM ao ensino e construção de escolas; criou convênio com
a CNAE (Companhia Nacional de Assistência ao Educando)
mantendo a merenda escolar; enriqueceu o acervo da Biblioteca
Municipal Anita Cabral de Barros com mais de 1.000 volumes.

O homenageado nasceu no dia 15/05/1920 e faleceu no dia
05/06/2002.

Cumpre registrar que, no Município de lbirité, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n Q 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
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condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação."
- 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.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Dou uma boa notícia aos
mineiros, especialmente aos moradores do Barreiro. Como é do
conhecimento dos parlamentares, fizemos gestão junto ao
Governador do Estado - na época o Cel. Sócrates era o Comandante-
Geral da Polícia Militar e hoje é o Cel. Júnior - e conseguimos a
implantação do 41 9 Batalhão no Barreiro. Hoje, mais 120 homens
chegam à região, onde mais duas companhias serão criadas.

O 412 e a 11 2 e 12 Companhias estão recebendo seis motos Falcon
400, quatro Blazers e mais 10 viaturas. Na comunidade do Bairro
Regina, onde ficava a 12 Cia., funcionará a Companhia Tático-Móvel,
que receberá mais 10 veículos, isto é, o Governador está dando mais
segurança a nosso Estado.

Cumprimento o Cel. Júnior, o Cel. Renato e o Ten.-CeI Carlos
Puccini. No dia 24, o 52 Batalhão comemorará seu aniversário, e o
Cel. Renato, Comandante do CPC, anunciará a entrega de coletes,
armamento pistola ponto-quarenta e algemas de pé e mão aos
policiais. Isso dará segurança à população e condições de trabalho
aos policiais.

Cumprimento nossa gloriosa Polícia Militar pelo excelente trabalho e
por ter demonstrado ao Brasil como se faz segurança e como se
trabalha enquanto polícia. A nossa Polícia Militar é a melhor polícia do
Brasil.

Essa é a boa notícia que desejo dar ao Estado de Minas Gerais e ao
nosso querido Barreiro, que recebe o batalhão, recursos humanos e
material logístico para fazer seu trabalho adequadamente. Obrigado.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.284/2006

Declara de utilidade pública a Aqui Vale - Associação Civil a Serviço
do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados Brasileiros,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Civil a Serviço do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos
Estados Brasileiros, com sede no Município de Belo Horizonte.	o

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: A Aqui Vale - Associação Civil a Serviço do Vale do

Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados Brasileiros, com sede
no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, tem como finalidade o desenvolvimento de
trabalhos para solução de problemas relativos ao meio ambiente,
trabalho, saúde, esporte, lazer, turismo, formação profissional e
científico, combate à fome e cultura.

Em funcionamento contínuo e regular há mais de um ano e com
uma diretoria composta por pessoas idôneas que não recebem
remuneração, presta serviços à comunidade na área educacional para
seu efetivo desenvolvimento.

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

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

PROJETO DE LEI N Q 3.285/2006
Dispõe sobre a política estadual de incentivo a empreendimentos de

panificação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A política estadual de incentivo a empreedimentos de

panificação será implantada pelo Poder Executivo em articulação com
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o Sebrae, o Senac, o Sindicato da Indústria de Panificação de Minas
Gerais e a Associação Mineira da Indústria de Panificação.

Art. 2 - São objetivos da política de que trata esta lei:
- apoiar os pequenos empreendedores interessados em revitalizar

seu negócio, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que tenham como
objeto a fabricação e a comercialização de produtos de padaria;

II - estimular o consumo de pães e demais produtos de fabricação
própria, incluindo os produtos derivados de trigo e farináceos de forma
geral, respeitada a vocação de cada região do Estado;

III - abrir um canal de comunicação entre o setor de padaria e os
órgãos da administração, com vistas ao debate e ao atendimento das
demandas dos empreendedores do segmento de padaria;

IV - estímulo à criação de empregos e a geração de renda.
Art. 32 - A política de que trata esta lei terá as seguintes diretrizes:

- estímulo à criação de um fundo específico de apoio ao pequeno
empreendedor do ramo de padaria;

II - disponibilização de meios que possam facilitar o entendimento
entre o setor produtivo e o empreendedor, proporcionando o
barateamento da matéria-prima, diminuindo o reflexo para o
consumidor final;

III - incentivo à melhoria do aparelhamento das padarias, por meio
da disponibilização de linhas de crédito facilitadas para a aquisição de
maquinário;

IV - tratamento diferenciado no tocante à tributação, buscando-se a
redução dos custos com a fabricação, favorecimento do uso de
energias que gerem o menor impacto sobre o meio ambiente,
priorização do uso de equipamento elétrico em substituição aos fornos
a lenha;

V - aprimoramento da produção, objetivando a busca de um padrão
de qualidade tipicamente mineiro, com diminuição do desperdício e
aproveitamento do potencial produtivo de cada região.

Art. 42 - Na articulação da política de que trata esta lei, ao Poder
Executivo compete:

- promover o intercâmbio, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, entre o Sebrae, o Senac, o Sindicato
das Indústrias de Panificação de Minas Gerais e a Associação Mineira
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da Indústria de Panificação - Amipão -;
II - promover estudos técnicos com vistas à apresentação de

propostas de redução de alíquotas de impostos que possibilitem a
compensação de aparente perda tributária, mediante o incremento do
volume do comércio dos produtos de padaria, respeitando sempre a
vocação de cada região do Estado e a oferta de produtos mais
acessíveis ao consumidor final;

III - proporcionar aos pequenos empreendedores do segmento o
acesso rápido a recursos destinados à manutenção de equipamentos
utilizados na fabricação dos produtos de padaria;

IV - articular juntos aos setores competentes com vistas à criação de
um selo para os produtos tipicamente mineiros;

V - facilitar o acesso dos representantes do segmento de padarias
aos órgãos competentes que exerçam influência direta na produção
de produtos de padaria;

VI - promover a educação do empreendedor, no tocante aos
cuidados necessários à conservação da imagem dos
estabelecimentos, além da vigilância sanitária rigorosa;

VII - articular com os Municípios, em especial com as regiões
metropolitanas, com vistas à implementação de redução de taxas e
impostos sobre eventos de negócios, com o objetivo de incrementar o
turismo de negócios.

Art. 59 - São fontes de recursos para a efetivação da política de que
trata esta lei:

- dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - compensações oriundas dos valores auferidos com a

implantação da política adotada;
III - recursos de fundos específicos;
IV - financiamentos;
V - outras fontes.
Art. 6 - Fica assegurada a participação de representantes do setor

de panificação na efetivação da política de incentivo proposta nesta
lei.

Art. 7 - O empreendedor fará jus à redução da alíquota tributária
relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias incidente sobre a
energia elétrica, quando manifestar-se expressamente pelo uso de
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forno elétrico, na proporção do empreendimento realizado.
Art. 8 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de

120 (cento e vinte) dias.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: A indústria de panificação no Estado de Minas Gerais

tem taturamento que representa 3% do PIB mineiro, e em todos os
recantos de Minas Gerais encontra-se um representante desse
segmento. Por isso, a indústria de panificação torna-se multiplicador
de conhecimento, e favorecendo a implementação de todos os tipos
de campanhas que visem ao bem-estar das comunidades onde se
inserem.

Em Minas Gerais, a média de empregos diretos abertos pelo setor é
de 12 por estabelecimento, perfazendo-se assim um total de 72.000
empregos formais, sendo que cada uma destas panificadoras é
responsável por pelo menos mais 4 empregos indiretos.

Trata-se de um setor formado por microempresas e pequenas
empresas - 98% -, que, pelo seu caráter artesanal, mantêm um
número muito grande de empregados, justificando-se ser diferenciado
quando taxado ou enquadrado nos regimes de tributação.

No caso do uso eficiente de energia, há que se considerar que por
formato, a cocção de produtos é inevitável, e tendo em vista
protocolos internacionais e a legislação interna do Brasil, a obtenção
de energia elétrica em nosso país é baseada nos cursos de água, e
sendo assim, aquela que menos agride o meio ambiente, pela
captação, via de consequência reduzindo a contaminação ambiental
por seus poluentes.

Desta forma, o diferencial não seria subsídio do Estado, mas um
reconhecimento ao setor pelo uso correto da energia elétrica,
estabelecendo-se aqui alíquota diferenciada obtida a partir daquela
que se paga usualmente, abatidos percentuais por ter uso eficiente de
energia implantado, resultado da qualificação profissional de seus
quadros técnicos em panificação e confeitaria, por meio de cursos
ministrados pelo Senai e validado pela Amipão.

O setor de padaria há muito reclama por uma política própria de

rs



'620

incentivo, voltada para o aproveitamento de 100% do potencial de
Minas Gerais, sendo incontroversa a sua múltipla vocação.

Finalmente, é imprescindível a criação de um selo para os produtos
tipicamente mineiros, notadamente pela tradição que têm os mineiros
em fabricar os melhores produtos, que transformam o café da manhã
em um verdadeiro ritual de bom gosto.

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.286/2006	 '1
Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado de

Minas Gerais - Suas-MG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Sistema único de Assistência Social no Estado de Minas

Gerais - Suas-MG - é um sistema público, com comando único, não-
contributivo, descentralizado e participativo, que organiza e normatiza
a Política de Assistência Social no Estado, regulando a gestão da
proteção social básica e especial definida em lei estadual.

Art. 2 - O Suas-MG compõe, juntamente com a União e os
Municípios, modelo de gestão com repartição de competências,
atuando segundo as seguintes bases organizacionais:

a) matricialidade sociofamiliar;
b) descentralização político-administrativa;	 1
c) territorialização;
d) constituição de rede socioassistencial;
e) financiamento;
f) controle social e participação do usuário;
g) política de recursos humanos;
h) sistema de informação, monitoramento e avaliação.
Art. 32 - A matricialidade sociofamiliar é o desenvolvimento de ações

com centralidade na família, independentemente de seu formato ou
modelo.

Art. 42 - A descentralização político-administrativa deve garantir
competências específicas e comando único em cada esfera, de
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governo.
Art. 5 - A territorialização caracteriza-se pela oferta de serviços

baseada na proximidade do cidadão e dos locais com maior
vulnerabilidade e risco social.

Parágrafo único - Para efeito da execução e oferta dos serviços
socioassistenciais, com base no território, os Municípios são definidos
como de pequeno, médio ou grande porte ou metrópoles, conforme a
Resolução n 2 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional
de Assistência Social.

Art. 6 - A rede socioassistencial é um conjunto integrado e
articulado de ações de iniciativa pública e da sociedade, sob a
coordenação do poder público, que ofertam e operam as ações
socioassistenciais de forma hierárquica e por níveis de complexidade.

Parágrafo único - As entidades e organizações de assistência social
registradas no Conselho Estadual de Assistência Social e aquelas que
contam com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
integram o sistema estadual de assistência social, devendo adotar, em
seu funcionamento, as normas de regulação da política de assistência
social.

Art. 72 - O financiamento tem como base o porte dos Municípios, a
complexidade dos serviços, hierarquizados e complementares, a não-
descontinuidade do financiamento, o repasse regular e automático de
recursos do Fundo Estadual para os municipais, o co-financiamento
das ações e o estabelecimento de pisos de atenção.

Art. 82 - O controle social e a participação popular efetivam-se
através dos conselhos e das conferências, além de outros fóruns de
discussão da sociedade sem personalidade jurídica.

Parágrafo único - A participação dos usuários efetiva-se através da
participação no Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, do
acesso à Ouvidoria-Geral do Estado, do acesso à divulgação de seus
direitos e da participação em reuniões abertas e ampliadas do
Conselho Estadual e em eventos temáticos.

Art. 92 - A política de recursos humanos objetiva valorizar os
trabalhadores, conselheiros e gestores mediante implantação de
política de capacitação continuada e de carreira específica para os
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servidores públicos da área.
Art. 10 - O Sistema de Monitoramento, Avaliação e Informação

objetiva o planejamento, a mensuração da eficiência e da eficácia da
política e a realização de estudos e diagnósticos.

Art. 11 - E dever do Estado, como integrante do Suas:
a) atender ao previsto no art. 30 da Loas;
b) alocar e executar recursos próprios no Fundo Estadual de

Assistência Social para co-financiamento;
c) elaborar, através do órgão gestor, ao final de cada exercício,

relatório anual do cumprimento do Plano Estadual de Assistência
Social, submetendo-o à aprovação do Ceas;

d) comprovar capacidade de gestão;
e) desenvolver mecanismos de aprimoramento e aferimento da

gestão, para definição da continuidade da aplicação dos incentivos.
Parágrafo único - O acompanhamento do cumprimento do disposto

no "caput" dar-se-á através da análise e deliberação, pelo Conselho
Estadual de Assistência Social, dos documentos comprobatórios
apresentados pelo gestor estadual.

Art. 12 - O Suas contará com os seguintes equipamentos públicos:
a) Centro de Referência da Assistência Social - Cras: unidade

pública de base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade
social, que executa serviços de proteção social básica, organiza e
coordena a rede de serviços socioassistenciais locais, sendo
responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral à Família,
podendo ser implantado pelo Município ou pelo Estado, conforme o
nível de gestão local;

b) Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
Creas: unidade pública, localizada em áreas de vulnerabilidade social,
que executa serviços de proteção social especial de média
complexidade, voltados para situações de violação de direitos,
visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário.

Art. 13 - O Estado assumirá diretamente as atividades de maior
complexidade ou abrangência regional ou estadual, devendo apoiar os
Municípios através de assessoria técnica e do co-financiamento das
ações desenvolvidas em âmbito local.

Parágrafo único - O Estado deve co-financiar, coordenar ou
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executar, quando for o caso:
a) a proteção social básica, conforme previsto na Resolução n 2 130,

de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência Social;
b) projetos de inclusão produtiva;
c) programas de capacitação de gestores, profissionais,

conselheiros e prestadores de serviços;
d) pagamento dos benefícios eventuais;
e) a estruturação de ações regionalizadas e consórcios públicos

pactuados na proteção social especial de média e alta complexidade,
conforme discriminado a seguir:

- os serviços de proteção social de alta complexidade, de
referência regional e os prestados pelos consórcios intermunicipais,
em Municípios de grande e médio porte e metrópoles;

2 - os serviços de proteção social de média e alta complexidade, de
referência regional e os prestados pelos consórcios intermunicipais,
em Municípios de pequeno porte.

Art. 14 - Nos Municípios não habilitados nas condições de gestão
inicial, básica e plena, a gestão dos recursos destinados ao co-
financiamento das ações continuadas de assistência social é de
responsabilidade do Estado.

Art. 15-Os níveis de gestão dos Municípios são:
a) gestão plena: aquele em que o Município tem a gestão total da

proteção social;
b) gestão básica: aquele em que o Município assumirá a gestão da

proteção social básica;
c) gestão inicial: aquele em que os Municípios que não se

habilitaram à gestão plena ou à básica recebem recursos da União,
conforme série histórica, por intermédio do FNJAS;

d) não-habilitação: aquele em que os Municípios não se habilitaram
à gestão inicial, básica ou plena.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Assistência Social
regulamentará os incentivos e requisitos para adesão aos níveis de
gestão, conforme definições do Conselho Nacional de Assistência
Social.

Art. 16- A gestão do Sistema único de Assistência Social no Estado
de Minas Gerais se dá através do Plano Estadual de Assistência
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Social, das leis orçamentárias, do monitoramento, da avaliação e
gestão da informação e do Relatório Anual de Gestão.

§ 1 Q - O Plano Estadual de Assistência Social, elaborado pelo órgão
gestor e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, é
instrumento de planejamento estratégico, técnico e financeiro, que
organiza, , regula e norteia a execução da Política Estadual e do
Sistema Unico de Assistência Social.

§ 2 - A vigência e a elaboração do Plano Estadual de Assistência
Social deverão ser coincidentes com o Plano Plurianual de Ação
Governamental.	 II

Art. 17 - O orçamento da Política Estadual de Assistência Social é
previsto e executado através do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que deverão considerar
os níveis de complexidade das ações socioassistenciais, alocando-os
como proteção social básica ou proteção social especial de média
e/ou alta complexidade.

§ l - O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei
Orçamentária Anual na Função Assistência Social, sendo os recursos
destinados ao custeio de serviços, programas, projetos e benefícios
governamentais e não governamentais alocados na unidade
orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social.

§ 2 - Os recursos destinados às atividades-meio deverão ser
alocados no orçamento do órgão gestor.

Art. 18 - A gestão da informação tem por objetivo produzir condições
estruturais para as operações de gestão da política de assistência
social e para as ações sistemáticas de monitoramento e avaliação das
ações socioassistenciais.

Art. 19 - O Relatório Anual de Gestão, elaborado pelo órgão gestor,
é instrumento de avaliação da execução das ações socioassistenciais,
definidas no Plano Estadual de Assistência Social, e deverá conter
demonstrativo da aplicação dos recursos.

Art. 20 - O Suas-MG é integrado por instâncias de articulação,
pactuação e deliberação.

§ 1 2 - As instâncias de articulação são espaços de participação
aberta, com função propositiva, constituídos por organizações
governamentais e não governamentais, com a finalidade de

rÃ



625

articulação entre conselhos, união de conselhos, fórum estadual,
fóruns regionais e municipais e outros.

§ 2 - A instância de pactuação da gestão da assistência social é a
Comissão Intergestora Bipartite - CIB -, e tem a finalidade de
assegurar a negociação e o acordo entre as esferas de governo
envolvidas, não se sobrepondo às atribuições do Conselho Estadual
de Assistência Social, constituindo-se como espaço de interlocução de
gestores.

§ 3 - As instâncias de deliberação estadual são o Conselho
Estadual de Assistência Social e as Conferências de Assistência
Social, que têm a atribuição de avaliar a política de assistência social
e propor diretrizes e prioridades para o aperfeiçoamento do Suas.

Art. 21 - Compete à Comissão Intergestora Bipartite:
a) pactuar a organização do Suas no Estado de Minas Gerais,

proposta pelo órgão gestor estadual, definindo estratégias para
implementar e operacionalizar a oferta da proteção social básica e
especial;

b) estabelecer acordos operacionais relativos à implantação dos
serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Suas;

c) atuar como fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros,
mecanismos de implementação e regulamentação complementar à
legislação vigente, nos aspectos comuns à atuação das duas esferas
de governo;

d) pactuar medidas para aperfeiçoamento da organização e do
funcionamento do Suas no âmbito regional;

e) avaliar o cumprimento dos requisitos relativos às condições de
gestão municipal, para fins de habilitação e desabilitação;

f) habilitar e desabilitar os Municípios para as condições de gestão
estabelecidas na Resolução n9 130, de 15 de julho de 2005, do
Conselho Nacional de Assistência Social;

g) renovar a habilitação, de acordo com a periodicidade estabelecida
em regimento interno;

h) pactuar a distribuição e partilha de recursos estaduais destinados
ao co-financiamento das ações e dos serviços socioassistenciais;

i) pactuar critérios, estratégias e procedimentos de repasse de
recursos estaduais para o co-financiamento das ações e dos serviços
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§ 0 - O financiamento dos benefícios se dá de forma direta aos seus
destinatários.

Art. 24 - Os critérios de partilha dos recursos do Feas devem ser
pactuados na Comissão Intergestora Bipartite - CIB - e deliberados
pelo Conselho Estadual de Assistência Social.

Parágrafo único - Para definição dos critérios de partilha dos
recursos, deverão ser considerados o porte dos Municípios, a
complexidade e hierarquização dos serviços, as diversidades
regionais e locais e o cruzamento de indicadores pautados em
diagnósticos socioterritoriais locais e regionais.

Art. 25 - A prestação de contas dos recursos estaduais repassados
efetuar-se-á mediante:

a) emissão de parecer conclusivo do Conselho Municipal sobre a
regularidade da aplicação dos recursos;

b) apresentação ao gestor do Fundo Estadual do Demonstrativo
Sintético Anual da Execução Físico-Financeira.

Art. 26 - O Piso de Proteção Social é modalidade de transferência de
recursos destinada ao financiamento e ao co-financiamento dos
serviços continuados de assistência social, definido na Resolução n9
130, de 15 de julho de 2005, pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, e é composto com a participação dos entes federados.

Parágrafo único - Os percentuais de participação de cada ente
federado no co-financiamento serão definidos, em regulamentação
específica, com base na divisão de competências entre as esferas de
governo.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

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

PROJETO DE LEI N 9 3.287/2006
Dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
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política de seguridade social não contributiva, de caráter preventivo,
protetivo, universal, igualitário, promotor da inclusão social, visando a
garantir a proteção social.

Art. 2 - A Política Estadual de Assistência Social - Peas - visa ao
enfrentamento concreto e eficaz da condição de vulnerabilidade e
risco da família e do indivíduo, decorrente da pobreza, da ausência de
renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de vida, da
fragilização de vínculos afetivos, da discriminação etária, étnica, de
gênero ou por deficiência, da desvantagem pessoal resultante de
deficiências, da ameaça ou violação dos direitos, do uso de
substâncias psicoativas, da violência no núcleo familiar, da inserção
precária ou não-inserção no mercado de trabalho formal e informal ou
de estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que
representem risco pessoal e social.

Art. 3 - A Peas tem por objetivos:
- prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção

social básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos;
II - contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socloassistenciais básicos e especiais;

III - assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família e garantam a convivência familiar e
comunitária;

IV - assegurar a conquista, pelo usuário, das condições de
autonomia, sustentabil idade, protagonismo, capacitação, acesso a
oportunidades e condições de convívio e socialização.

Art. 4Q - A Peas rege-se pelos seguintes princípios:
- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as

exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu

direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência
familiar e comunitária;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;
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V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e
dos critérios para sua concessão.

Art. 52 - A organização da assistência social no Estado tem as
seguintes diretrizes:

- descentralização político-administrativa, com competências
específicas e comando único em cada esfera de governo:

II - participação da população na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do poder público na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo:

IV - centralidade na família para concepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas e projetos;

V - articulação intersetorial com as políticas públicas de saúde,
educação, cultura, esporte, emprego, habitação, segurança alimentar
e nutricional, entre outras.

Art. 6 - A proteção social assegurada pelo Estado divide-se em
proteção social básica e proteção social especial de média e alta
complexidade, devendo, de forma articulada, garantir a segurança de
sobrevivência, de acolhida, de renda, do convívio ou vivência familiar,
comunitária e social, e a obtenção da autonomia individual.

Art. 72 - A proteção social básica tem como finalidade prevenir
situações de risco, por meio de atenção à família e a indivíduos
vulnerabilizados, objetivando o fortalecimento dos vínculos de
solidariedade e a integração ao mercado de trabalho, por meio de
serviços locais de acolhimento, convivência e socialização, tais como:

a) Centros de Referência de Assistência Social;
b) rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos

geracionais, intergeracionais e grupos de interesse;
c) benefícios eventuais;	 li
d) benefícios de prestação continuada;
e) serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva.	o
Art. 8 - A proteção social especial de média e de alta complexidàde

é destinada a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social ou violação de direitos, por meio de serviços locais ou regionais,
tais como:
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a) rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, moradias
provisórias, abrigos para adultos e idosos;

b) rede de serviços de acolhida para crianças e adolescentes com
repúblicas, casas de acolhida, abrigos e família acolhedora;

c) serviços especiais de referência para pessoas com deficiência,
abandono, vítimas de negligência, abusos e violência;

d) ações de apoio a situações de riscos circunstanciais, em
decorrência de calamidades públicas e emergenciais.

§ 1 - São considerados serviços de proteção social especial de
média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e
aos indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiar e
comunitário não foram rompidos.

§ 2 - São considerados serviços de proteção social especial de alta
complexidade aqueles que garantem proteção integral a famílias e
indivíduos que se encontrem sem referência, com vínculo familiar
rompido ou em situação de ameaça.

Art. 92 - São funções da Política de Assistência Social:
- vigilância social: detecta e informa as características e dimensões

das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
II - proteção social: refere-se aos mecanismos de garantia dos

direitos sociassistenciais;
III - defesa social e institucional: garante aos usuários o acesso ao

conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.
Art. 10 - Compete ao órgão gestor da Política Estadual de

Assistência Social:
- elaborar e executar a Política Estadual de Assistência Social, em

consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com as
diretrizes estabelecidas pelas conferências de assistência social,
submetendo-a à aprovação do Coas;

li - organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de
Assistência Social - Suas-MG;

- realizar diagnóstico, elaborar Plano Estadual de Assistência
Social e submetê-lo à aprovação do Ceas;

IV - elaborar e encaminhar ao Ceas a proposta orçamentária da
assistência social no Estado;

V - elaborar e submeter ao Ceas os planos de aplicação dos

rs
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recursos do Feas;
VI - encaminhar à apreciação do Ceas relatórios trimestrais e anuais

de atividades e de realização financeira dos recursos;
VII - prestar apoio técnico aos Municípios na estruturação e

implantação de seus Sistemas de Assistência Social;
VIII - co-financiar a proteção social básica, conforme previsto na

Resolução n 2 130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional! de
Assistência Social;

IX - gerir os recursos federais e estaduais, destinados ao ;co
financiamento das ações continuadas de Assistência Social dos
Municípios não-habilitados aos níveis de gestão;

X - instalar e coordenar o sistema estadual de monitoramento e a
avaliação da política de assistência social;

Xl - coordenar, regular e co-financiar a estruturação de ações
regionalizadas pactuadas na proteção social especial de média e alta
complexidade;

XII - promover a implantação e co-financiar consórcios públicos de
proteção social especial de média e alta complexidade;

XIII - elaborar e executar política de recursos humanos, com
implantação de carreira específica para os servidores públicos que
atuem na área de assistência social;

XIV - propor e co-financiar projetos de inclusão produtiva;
XV - coordenar, gerenciar, executar e co-financiar programas de

capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de
serviços;

XVI - co-financiar o pagamento dos benefícios eventuais;
XVII - elaborar e executar política de supervisão da rede

socioassistencial;
XVIII - exercer as demais competências previstas na Resolução n

130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência
Social.

Art. 11 - O Estado deverá implantar política de recursos humanos
para trabalhadores, gestores e conselheiros da área de Assistência
Social, contemplando:

a) elaboração de diagnóstico sobre a situação dos recursos
humanos;
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b) realização de concurso público para contratação e manutenção
do quadro de pessoal;

c) encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa para
criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, elaborado por
comissão paritária composta por representantes do governo e dos
trabalhadores, por eles indicados;

d) realização permanente de programas de capacitação;
e) manutenção do Cadastro Estadual dos Trabalhadores,

integrando-o ao Cadastro Nacional;
f) instituição de política de estágio curricular, em consonância com

as unidades de ensino;
g) implantação de normas e protocolos para garantia da segurança

do trabalho;
h) garantia do financiamento da política de recursos humanos.
Art. 12 - O órgão gestor da Política Estadual de Assistência Social é

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes ou sua
sucessora.

Art. 13 - O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, criado
pela Lei n 12.262, de 23 de julho de 1996, é o órgão superior de
deliberação colegiada, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Art. 14- Compete ao Conselho Estadual de Assistência Social, além
das competências definidas no art. 18 da Lei Orgânica de Assistência
Social - Loas:

- aprovar a Política Estadual de Assistência Social, elaborada em
consonância com a Política Nacional de Assistência Social, na
perspectiva do Sistema único da Assistência Social e das diretrizes
estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social;

II - monitorar e avaliar a execução da Política Estadual de
Assistência Social;

III - aprovar o Plano Estadual da Assistência Social e suas
adequações e monitorar e avaliar sua execução físico-financeira,
propondo sua revisão;

IV - aprovar a proposta orçamentária dos recursos finalísticos
destinados às ações de assistência social, alocados no Fundo
Estadual de Assistência Social;

La'
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V - aprovar o plano de aplicação do Fundo Estadual de Assistência
Social e acompanhar, monitorar e avaliar a execução orçamentária e
financeira anual dos recursos, aprovar prestação de contas ao final do
exercício;

VI - aprovar critérios de partilha e de transferência de recursos
pactuados pela CIB;

VII - aprovar a política de recursos humanos para trabalhadores,
gestores e conselheiros da área de Assistência Social;

VIII - aprovar o Relatório Anual de Gestão;
IX - aprovar a política de supervisão da rede conveniada;
Xl - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de

natureza pública e privada no campo da assistência social,
considerando as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social;

XII - aprovar proposta de padrões de qualidade para prestação de
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social, tendo
em vista a garantia dos direitos dos usuários dos serviços de
assistência social no Estado;

XIII - acompanhar e avaliar os serviços prestados e as condições de
acesso da população, garantindo os direitos dos usuários;

XIV - normatizar e efetuar o registro das entidades e organizações
de assistência social cuja área de atuação ultrapasse o limite de um
Município;

XV - disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as
entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo do
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XVI - propor ao CNAS cancelamento de registro das entidades e das
organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades
na aplicação dos recursos públicos;

XVII - aprovar critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre os órgãos governamentais e não governamentais;

XVIII - determinar as diligências para o esclarecimento de dúvida
quanto à correta utilização de recursos de assistência social por parte
das entidades beneficiárias, ouvidos os conselhos municipais de
assistência social em primeira instância;

XIX - assessorar os Conselhos Municipais de Assistência Social na
aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS para concessão

WC
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de registro e certificado de fins filantrópicos às entidades privadas
prestadoras de serviços;

XX - atuar como instância de recurso para os Conselhos Municipais
de Assistência Social;

XXI - atuar como instância de recurso da Comissão Intergestora
Bipartite;

XXII - regulamentar, suplementarmente, as normas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS;

XXIII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do indivíduo e
de segmentos da comunidade na fiscalização da aplicação dos
recursos de assistência social e na avaliação dos resultados;

XXIV - convocar a Conferência Estadual de Assistência Social e as
pré-conferências regionais;

XXV - estabelecer interlocução com os demais conselhos e
conferências das políticas públicas setoriais e de segmentos
populacionais;

XXVI - apurar irregularidades e, quando couber, levar ao
conhecimento da autoridade administrativa, do Tribunal de Contas ou
do Ministério Público;

XXVII - realizar reuniões ampliadas e descentralizadas;
XXVIII - publicar no diário oficial do Estado todas as suas

deliberações;
XXIX - dar posse aos seus Conselheiros;
XXX - elaborar e publicar seu regimento interno.
Art. 15 - As entidades e organizações de assistência social que

incorrerem em irregularidade na aplicação de recursos repassados
pelos poderes públicos terão sua inscrição no Ceas cancelada ou
suspensa, segundo critérios definidos pelo próprio Conselho, além da
suspensão de repasse de recursos, sem prejuízo das ações cíveis e
penais cabíveis.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
André Quintão
- 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.
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PROJETO DE LEI N Q 3.288/2006
Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas,

dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O usuário da rede socioassistencial do Estado de Minas

Gerais tem direito a uma política pública eficaz para enfrentamento de
sua condição de vulnerabilidade e risco, decorrente da pobreza, da
ausência de renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de
vida, da fragilização de vínculos afetivos, da discriminação etária,
étnica, de gênero ou por deficiência, ou da ameaça ou da violação dos
direitos.

§ 1 - O usuário da rede tem direito a benefícios e serviços de
qualidade.

§ 2 - O dever de garantir a igualdade de acesso, a qualidade, a
transparência e a participação da sociedade é extensivo a entidades
privadas, contratadas ou conveniadas, que recebam recursos
públicos.

Art. 2 - A proteção social assegurada pelo Estado deve garantir aos
usuários:

a) segurança de acolhida: destinada a proteger e recuperar
situações de abandono e isolamento, mediante ações de abordagem
e oferta de uma rede de serviços de curta, média e longa
permanências;

b) segurança de renda: garante a concessão de bolsas-auxílios
financeiros e de benefícios continuados;

c) segurança de convívio ou vivência familiar: restabelece e fortalece
vínculos familiares e sociais;

d) segurança de autonomia: favorece o protagonismo, a
independência pessoal e o exercício da cidadania;

e) segurança de sobrevivência: oferece benefícios eventuais em
situações de risco circunstancial.

Art. 30 - A prestação dos serviços, dos programas, dos projetos e
dos benefícios de assistência social aos usuários:

a) tem caráter preventivo e de proteção, universal, igualitário, não
contributivo e promotor da inclusão social, nos termos da Lei Orgânica

rÃ
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da Assistência Social.
b) tem como objetivo a conquista, pelo usuário, das condições de

autonomia,convívio,socialização,sustentabilidade,
protagonismo,capacitação e acesso a oportunidades, de acordo com
sua capacidade, dignidade e projetos pessoal e social.

Art. 4 - São direitos do usuário da rede socioassistencial do Estado
de Minas Gerais:

- atendimento digno, atencioso, respeitoso e adequado, sem
procedimentos vexatórios ou coercitivos:

II - atendimento livre de qualquer discriminação, restrição ou
negação, em vista de:

a) idade ou raça:
b) gênero ou orientação sexual:
c) condições sociais ou econômicas;
d) convicções culturais, políticas ou religiosas;
e) estado de saúde ou condição de portador de patologia,deficiência

ou lesão:
III - acesso à rede de serviço com reduzido tempo de espera:
IV - prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme

o Estatuto da Criança e do Adolescente:
V - convivência familiar e comunitária.
VI - não sofrer assédio sexual ou moral, violência, constrangimento

nem privação da liberdade física durante a prestação do serviço;
VII - ter garantida a acessibilidade aos serviços, com o fim das

barreiras arquitetônicas e de comunicabilidade, se pessoa com
deficiência ou de necessidades especiais;

VIII - ter assegurados, durante a prestação do serviço
socioassistencial:

a) a integridade física:
b) a privacidade tísica;
c) a individualidade:
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) a confidencial idade de toda e qualquer informação pessoal:
f) a segurança do atendimento:
IX - ser identificado e tratado, nas relações interpessoais, por seu

nome ou sobrenome.
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X - identificar as pessoas responsáveis por sua assistência, através
de crachás visíveis e legíveis, que contenham nome e função ou
cargo;

Xl - ter acesso a fichas e registros em seu nome, ou autorizar
alguém a acessá-los;

XII - ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em
caso de lesão corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de
serviço;

XIII - ser prévia e expressamente informado quando o procedimento
proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua
participação consentida de forma livre e esclarecida;

XIV - ser informado sobre a utilização de materiais de registro
audiovisual e pesquisas a ele referentes;

XV - receber informações claras e objetivas, adaptadas à sua
condição cultural, sobre:

a) seus direitos e disposições limitativas ou condicionantes de seu
exercício, e sobre a duração prevista do serviço socioassistencial;

b) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e
competência legal ou jurídica, prazos e respostas sobre requerimentos
e processos;

c) razões da negativa, do atraso, da insuficiência ou da inadequação
na prestação do serviço, medidas adotadas e prazos para correção de
irregularidades;

XVI - revogar consentimentos e autorizações dados anteriormente,
por decisão livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções
de nenhuma espécie;

XVII - indicar um representante, de sua livre escolha, para tomada
de decisões, em caso de incapacidade de exercer sua autonomia;

XVIII - ter garantido o acesso, em caso de acolhida, a:
a) assistência social, psicológica e jurídica;
b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico

familiar;
c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;
d) instalações físicas dignas e apropriadas à condição do usuário.
XIX - não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço

que caracterize ou gere condições de desnutrição ou de higiene
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precárias ou degradantes da dignidade humana;
XX - poder entrar em contato, quando no âmbito de instituição

prestadora de serviço, com parentes, responsáveis, procuradores,
advogados ou autoridades afetas, pessoalmente e por via telefônica;

XXI - ter garantido seu direito de receber visitas;
XXII - continuar a receber, em caso de proteção integral, o benefício

de que trata o art. 20 da Lei Federal n 2 8.742, de 1993;
XXIII - ter disponibilizados, pela administração pública estadual,

programas e serviços de assistência social articulados com os
sistemas de direitos humanos, de justiça e de saúde;

XXIV - ter acesso a serviços públicos gratuitos de escuta, orientação
e apoio sociofamiliar e comunitário;

XXV - receber as medidas extensivas, de proteção social básica ou
especial, ao grupo familiar, respeitada a singularidade de seu arranjo;

XXVI - ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da
administração pública estadual, para reintegração no mundo do
trabalho e da renda;

XXVII - ter assegurado seu direito de petição, resposta e recurso a
autoridades, para requerer ou denunciar fato relativo a serviço de
assistência social;

XXVIII - participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de
controle social que discutam e definam a política de assistência social;

XXIX - ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para
reclamar seus direitos ou apresentar denúncias.

Art. 5 - Os órgãos e as entidades públicas e privadas conveniadas
ou contratadas pelo poder público devem qualificar e capacitar
recursos humanos para execução das ações socioassistenciais.

Parágrafo único - Os serviços de acolhida dos indivíduos deverão
ser reestruturados, para adequar-se às modalidades de atendimento
previstas na legislação federal.

Art. 6 - E vedado aos serviços públicos de assistência social e às
entidades públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder
público:

a) negar ou retardar atendimento;
b) praticar ou permitir qualquer forma de discriminação entre os

usuários dos serviços;
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c) submeter os usuários a violência física ou psicológica ou a
medidas de privação de liberdade física;

d) relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;
e) divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou

condição especial de usuário;
f) omitir informação, não encaminhar requerimento, pedido de

informação, reclamação de usuário nem resposta;
g) impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito

previsto nesta lei.
Art. 70 - As pessoas jurídicas de direitos público e privado

conveniadas ou contratadas são responsáveis, objetivamente, pelos
danos que seus agentes causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ lQ - O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções
administrativas, civis e penais, com cancelamento do contrato ou do
convênio e imediata suspensão do repasse de recursos públicos.

§ 2 - O servidor público que contribuir para o descumprimento desta
lei estará sujeito a processo administrativo e penalidade
correspondente à falta, sem prejuízo das demais sanções civis e
criminais cabíveis.

§ 3Q - Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou
jurídicas que direta ou indiretamente tenham concorrido para o
cometimento da infração.

Art. 8 - Qualquer pessoa é parte legítima para denunciar os casos
de descumprimento desta lei aos Conselhos Municipais, Estaduais ou
Nacional de Assistência Social, de Direitos da Criança e do
Adolescente, do Idoso, de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público, às
Ouvidorias, às Delegacias, às Comissões de Direitos Humanos ou a
outras autoridades competentes.

Art. 9 - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso,
o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de
Assistência Social.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do ar!. 188, c/c o ar!.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.289/2006
Declara de utilidade pública a Ação Social Santo Antônio - Assa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Santo

Antônio - Assa - com sede no Município de Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Ação Social Santo Antônio - Assa - de Curvelo,

fundada em 27/2/75, é uma sociedade civil de direito privado,
filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Essa entidade tem como finalidade a coordenação de obras sociais
da Paróquia Santo Antônio, a saber: promover e proteger a família, a
gestante, a maternidade, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso
por meio de projetos e programas sociais; promover a cidadania por
meio da realização de cursos profissionalizantes, objetivando a
integração das famílias carentes no mercado de trabalho; proteger o
meio ambiente mediante a realização de palestras educativas e ações
voltadas para a preservação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.290/2006
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do § l Q do art. 218 do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
N 9 6.58112006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
providências relativas a denúncia apresentada contra o Major Paulo
José de Freitas, Comandante da Companhia da Polícia Militar de João
Monlevade.

N 2 6.582/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
providências relativas a denúncia contra Policiais Militares
apresentada pela Sra. Jorgina Nunes Guimarães. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.583/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formuldo apelo ao Corregedor-Geral do INSS e ao Ouvidor da
Previdência Social com vistas a providências relativas a denúncia do
Sr. José Maria de Carvalho a respeito de seu pedido de
aposentadoria. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.584/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-
Geral de Justiça, ao Presidente da Feam, ao Delegado Regional do
Trabalho em Minas Gerais e ao Presidente da Copasa-MG notas
taquigráficas da audiência pública dessa Comissão realizada em
Pouso Alegre, em 20/4/2006. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.585/2006, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o "Jornal de Paraopeba" pelo
transcurso de seus 16 anos de fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § I Q do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1 Parte desta reunião à realização do ciclo de debates "Luta contra
as drogas".

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 8ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/4/2006
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação
da Liderança do PT) e os Deputados Alencar da Silveira Jr e Gustavo
Valadares, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr. , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento de
ofícios do Cel. Av. Evandro Carlos dos Santos, Diretor do Instituto de
Aviação Civil do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa e
do Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, publicadas no
"Diário do Legislativo" de 211412006. Passa-se à 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei ns 2.940, 2.941 e 2.946/2006 (relatora: Deputada Jô
Moraes). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos ns 6.404, 6.405, 6.406, 6.407, 6.408, 6.409, 6.410,
6.411, 6.412, 6 .413, 6.414, 6.415, 6.417, 6.431, 6.432, 6.433, 6.435 e
6.436/2006. Submetidos a discussão e votação são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s 2.324, 2.572,
2.695, 2.693, 2.758, 2.816, 2.819, 2.828, 2.832, 2.865, 2.874, 2.897,
2.902, 2.904, 2.903 e 2.905/2005. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, que
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solicita seja encaminhada a todas as Prefeituras e Câmaras
Municipais de Minas Gerais correspondência desta Comissão
alertando os chefes dos respectivos poderes para a necessidade do
cumprimento da legislação profissional dos jornalistas e assessores
de comunicação, em especial em relação às disposições quanta à
jornada de trabalho, ao piso salarial e à contratação de habilitados
para o exercício da profissão; Alencar da Silveira Jr., em que solicita
sejam realizadas visitas desta Comissão a clínicas de saúde mental
do Estado, solicitando ainda, seja realizada audiência pública para dar
continuação ao assunto (saúde mental). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Elisa Costa, Presidente.	 -

ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 49 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 115 ê LEGISLATURA, EM 27/4/2006
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Leonídio Bouças, Paulo
Piau e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
as demissões de professores da rede estadual ocorridas em razão de
os mesmos terem apresentado diplomas de cursos não reconhecidos
pelo Ministério da Educação e discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir
os Srs. Valmir Peixoto Costa e Wallace Alves dos Santos,
Procuradores do Estado, representando o Sr. José Bonifácio de
Andrada, Advogado-Geral do Estado; Mário de Assis, Presidente da
Federação das Associações, Pais e Alunos das Escolas Públicas de
Minas Gerais; Sra. Beatriz de Oliveira Bernardes, professora, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Leonídio Bouças, 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 1 Fase da 2 2 Parte, compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
rejeição, no 12 turno, do Projeto de Lei n2 2.161/2005 (relator:
Deputado Doutor Viana), registrando-se o voto contrário do Deputado
Weliton Prado. Passa-se à 2 2 Fase da 22 Parte, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n 2s 6.458, 6.459, 6.460, 6.461/2006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.710 e
2.83412005. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Weliton Prado e Doutor Viana (2), em que solicitam seja
formulado apelo à Secretária de Estado de Educação, Sra. Vanessa
Guimarães Pinto, para que, em caráter de urgência, tome as
providências necessárias para assegurar recursos financeiros
suficientes para aquisição de gêneros alimentícios da merenda
escolar nos estabelecimentos que oferecem educação de jovens e
adultos no Estado de Minas Gerais; e que seja realizada audiência
pública com os membros desta Comissão e convidados que
mencionam, com o objetivo de discutir a merenda escolar no Estado
de Minas Gerais; Rogério Correia e Ricardo Duarte, em que solicitam
realização de audiência pública desta Comissão para discutir o
funcionamento de 109 faculdades de Minas Gerais, autorizadas pelo
Conselho Estadual de Educação, porém questionadas pelo Ministério
Público Federal e não reconhecidas pelo Ministério da Educação;
Doutor Viana (2), em que solicita realização de audiência pública, com
os membros desta Comissão e convidados que menciona, com o
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objetivo de discutir a situação dos servidores do quadro administrativo
da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais; e seja
realizada audiência pública com objetivo de buscar soluções para a
situação de violência atualmente entre grupo de alunos da Escola
Municipal Marconi e das Escolas Estaduais Pandiá Calógeras e
Maestro VilIa Lobos, de Belo Horizonte; Leonídio Bouças (2), em que
solicita seja encaminhado à Auditoria-Geral do Estado pedido de
informações sobre os processos administrativos que determinaram a
demissão de professores lotados na região do Triângulo Mineiro, em
especial, sobre as razões que levaram a Comissão de Sindicância
instituída em Uberaba a ignorar os relatórios finais da Regional de
Uberlândia; sejam encaminhados à Advocacia-Geral do Estado e à
Auditoria-Geral pedidos de revisão dos atos que determinaram a
demissão de professores lotados na Secretaria de Estado de
Educação, bem como a imediata suspensão de novas demissões em
razão de apresentação de diplomas falsos, até que sejam plenamente
elucidadas as questões atinentes aos processos; Paulo Piau e Doutor
Viana, em que solicitam realização de audiência pública com
membros desta Comissão e convidados que mencionam, com objetivo
de discutir o transporte escolar no Estado de Minas Gerais,
principalmente a respeito da Emenda à Constituição do Estado de
Minas Gerais n 9 6/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio Bouças -

Weliton Prado.
ATA DA 10? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159
LEGISLATURA, EM 3/5/2006

As 91h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Doutor Ronaldo (substituindo este
ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
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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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios de Adilson de Freitas Bicalho, 2-Sargento
PM, encaminhando denúncia de crimes absurdos que estão sendo
cometidos pelo Major Paulo José de Freitas, Comandante da
Companhia da Polícia Militar em João Monlevade, e solicitando à
Comissão sejam tomadas as providências cabíveis; do Sr. Wellington
Salgado, Senador, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
27/4/2006. Passa-se à 2 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.469, 6.489,
6.495, 6.497, 6.498 e 6.49912006. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ns 2.407 e 2.428/2005 e 2.994/2006. Passa-se à
3 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Deputados Durval Angelo (3) em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso, apoio e regozijo ao jornalista Bernardino
Furtado pela brilhante matéria de capa de sua autoria, publicada no
jornal Estado de Minas"; seja encaminhado ofício ao Ministério
Público Estadual, pedindo sejam tomadas as providências com
relação a matéria jornalística "policiais civis são suspeitos de
encomendar roubo de carro", publicada no jornal 'Estado de Minas",
em 3/5/2006; seja encaminhada, para as providências cabíveis, ao
Comando-Geral e ao Chefe de Estado Maior cópia da representação
recebida na Comissão pelo policial militar. Norberto Rômulo Russo,
que se refere a retaliações sofridas, em razão de posicionamentos da
Comissão de Promoção de Oficiais, bem como outras questões que
lhe têm sido prejudiciais; Durval Angelo e Roberto Ramos (6) em que
solicitam pedido de informação à Gerência Executiva do INSS, à
Gerência Regional do INSS, ao Presidente do INSS e ao Ministro da
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Previdência Social, com relação a negativa ao pedido de
aposentadoria por tempo de serviço do Sr. José Maria de Carvalho na
Agência da Previdência Social de Contagem; sejam encaminhadas
cópias das notas taquigráficas da reunião à Ouvidoria da Previdência
Social e ao Corregedor-Geral do INSS, para que sejam tomadas as
providências com relação à denúncia apresentada pelo Sr. José Maria
de Carvalho. 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, 10 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Célio Moreira.

ATADA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 3/5/2006

Às 101h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon Meio,
Luiz Humberto Carneiro e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
"Diário do Legislativo" na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério de Desenvolvimento
Agrário; José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Sebastião Alves dos
Santos, Prefeito Municipal de Curral de Dentro (21/4/2006); Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes
e Obras Públicas; Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do
Estado (25/4/2006); e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
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Nacional de Desenvolvimento da Educação (27/4/2006). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 3.063/2006
(Deputado Jayro [essa) no 29 turno; 2.663/2005 e 3.103/2006
(Deputado Sebastião Helvécio); 2.887/2005 e 3.101/2006 (Deputado
Luiz Humberto Carneiro), 3.020 e 3.104/2006 (Deputado José
Henrique); 3.099 e 3.106/2006 (Deputada Elisa Costa); 3.102/2006
(Deputado Jayro Lessa) e 3.115/2006 (Deputado Domingos Sávio) no
1 2 turno; e a Mensagem n 2 569/2006 (Deputado Dilzon Meio) em turno
único. Registra-se a presença dos Juízes Cássio de Souza Salomé,
Alexandre Santiago e Magid [auar. Passa-se à 1 2 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação, de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 2 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.752/2005 (relator: Deputado Antônio Júlio).
Registra-se a presença do Deputado José Henrique. São também
aprovados os pareceres pela aprovação, no 12 turno, dos Projetos de
Lei n2s 2.021/2004 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro);
2.080/2005 com a Emenda n 2 2 e pela rejeição da Emenda n9 1, da
Comissão de Cultura (relator: Deputado Domingos Sávio); 2.887/2005
com a Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro). O Deputado José Henrique se
retira da reunião. São também aprovados os pareceres pela
aprovação dos Projetos de Lei n2s 3.010 e 3.09912006 (relatora:
Deputada Elisa Costa) e 3.101/2006 com a Emenda o n 2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). O Deputado José Henrique retorna à reunião. São também
aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n2s
3.102/2006 (relator: Deputado Jayro [essa) e 3.23612006 (relator:
Deputado Domingos Sávio) na forma dos substitutivos que receberam
o n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 3.106/2006 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 3.115/2006 (relator: Deputado Domingos
Sávio) e 3.235/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio). E também
aprovado o parecer, em turno único, que conclui pela ratificação da
matéria por meio de projeto de resolução originado da Mensagem n9

LA



650

569/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio). O Projeto de Lei flQ

2.663/2005 é retirado da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa -

José Henrique.	-	 -
ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

8/5/2006
Às 10h15min, comparecem no auditório do Ritz Plaza Hotel, na

cidade de Juiz de Fora, os Deputados Sebastião Helvécio, João Leite
e Biel Rocha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara
aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve, juntamente
com os membros da Comissão presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a debater um modelo de gestão para os centros
de convenções, as feiras e as exposições em construção no Estado,
em especial o Conex de Juiz de Fora, e a apreciar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Deputado Federal Marcello Siqueira; Arlindo Porto, Vice-
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig -; João Alberto Pratini, Diretor de Controle de
Negócios da Codemig; Júlio Gasparette, Subsecretário de Indústria,
Comércio e Turismo de Juiz de Fora; Marco Antônio Menezes Coelho
da Silva, Presidente da J. F. Convention Visitour's Bureau; Francisco
José Campolina M. Nogueira, Presidente do Centro Industrial de Juiz
de Fora; Nuno Alves Martins, Presidente da Associação Comercial de
Juiz de Fora; Acácio Ferreira dos Santos Jr., Coordenador do
Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais; Vereador Waldir Sousa Silva, 2-Secretário
da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Vereador Vicente dos Reis
Vieira Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Pequeri; e Edson de
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Souza, membro do Conselho de Administração da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasei -, que são convidados a
tomar assento à mesa. Os Deputados Sebastião Helvécio, João Leite
e Biel Rocha, autores do requerimento que deu origem ao debate,
tecem suas considerações iniciais; logo após, a Presidência passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 3 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Sebastião Helvécio,
João Leite e Biel Rocha em que solicitam seja a última reunião da
Comissão, destinada à apreciação do relatório conclusivo dos seus
trabalhos, realizada na cidade de Juiz de Fora. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
dos convidados e do público presente, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Biel Rocha.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/5/2006
Às 14h15min, comparecem no Plenário os Deputados Leonardo

Quintão e Edson Rezende, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo
Quintão, declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada
e solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina à realização do debate público sobre
o tema "Transporte Contratado de Passageiros: Visões Intermunicipal
e Interestadual". Registra-se a presença dos Srs. Jefersson Nery
Chaves e Ricardo Luiz de Oliveira e Souza, Fiscais da Secretaria de
Estado de Fazenda, representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho,
Secretário de Estado de Fazenda; Lindemberg Garcia, Diretor de
Fiscalização do DER, representando o Sr. Paulo de Tarso Almeida
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Paiva, Secretário de Estado de Transporte; lzaías de Carvalho,
Consultor do Instituto Brasileiro de Gestão Administrativa; Renato
Soares, Presidente da Cooperativa dos Transportadores de
Passageiros de Minas Gerais - Cooperminas; Fabrício Torres
Sampaio, Diretor de Operação de Via do DER; José Abdias,
Presidente da Cootranspas-Betim; Fernando Cláudio Costa de
Oliveira, Gerente de Transporte Autorizado da Agência Nacional de
Transporte Terrestre - ANTE -, representando o Sr. Augusto César
Torres Guerra, Coordenador-Geral da ANTE - Unidade Regional de
Minas Gerais; Waltair Vasconcelos, Superintendente Adjunto da 4?
Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal,
representando o Inspetor Hamilton Amâncio Pinto da Silva, Diretor-
Geral da Polícia Rodoviária Federal; Major Dias, Diretor de Meio
Ambiente e Trânsito da Policia Rodoviária Estadual, representando o
Major Antônio de Carvalho, Comandante da Polícia Rodoviária
Estadual; e Waldemar Araújo, Presidente da Federação de Empresas
de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais - Fetram. O
Sr. Presidente, Deputado Leonardo Quintão, faz uso da palavra para
suas considerações iniciais; logo após, passa-se à 1 Parte do Painel 1
com o tema "Regulamentação do Transporte Contratado de
Passageiros - Visão Intermunicipal", momento em que o Presidente
passa a palavra para os Srs. Fabrício Torres Sampaio, Renato Soares
e José Abdias, para que façam suas exposições. A seguir, passa-se à
21 Parte do Painel 1 com o tema "Regulamentação do Transporte
Contratado de Passageiros - Visão Interestadual", momento em que o
Presidente passa a palavra para os Srs. Fernando Cláudio Costa de
Oliveira, Valtair Vasconcelos, Major Dias e Waldemar Araújo. A seguir,
passa-se ao Painel II com o tema "Tributação das Cooperativas e
Empresas de Transporte Contratado de Passageiros", momento em
que o Presidente passa a palavra aos Srs. Ricardo Luiz de Oliveira e
Souza, Jefersson Nery Chaves, Izaias de Carvalho e Renato Soares,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Sebastião Helvécio - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 119 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15§
LEGISLATURA, EM 10/5/2006

As 9li15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo e Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Zé
Mala, 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 e, dá-a por aprovada, e ela é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a regularização
dos loteamentos dos Bairros Tirol II, Tirol III e do Condomínio
Serrinha, localizados na região do Barreiro e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofício da comunidade xakriabá do Morro
Vermelho, localizada no Município de São João das Missões, no Norte
de Minas Gerais, solicitando à Comissão sejam tomadas as
providências com relação às possíveis ameaças que estão sofrendo
por parte de fazendeiros; dos Srs. Joselito Andrade Nunes, Vereador
à Câmara Municipal de Joaima, encaminhando cópia de moção de
repúdio e protesto em face da tortura, da violência, da crueldade e da
opressão praticadas contra menores de idade pela assistente social e
servidora da Prefeitura local e solicitando que a Comissão realize
audiência pública na referida cidade e tome as devidas providências;
Carlos Alexandre Silva, Coordenador do Projeto Ofa-TV Natureza,
encaminhando para que sejam tomadas as providências, cópia de
denúncias de crimes ambientais e contra a saúde pública, com base
na Lei n9 9.605, de 1998, por irregularidades nos procedimentos de
operação dos "lixões" sem licença de instalação e operação nos
Municípios de Divinópolis e ltaúna; do Capitão Landes, encaminhando
cópia de documentos relativos ao crime de seqüestro em que figura
como vítima Oswaldo Rodrigues Dias da Silva, do Município de Frei
Inocêncio, para que a Comissão tome as providências; dos Srs.
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Calvino Campos, Juiz de Direito da Comarca de Araguari,
encaminhando cópias extraídas dos autos do processo-crime, em que
figura como réu Wallison Menezes dos Santos, para que a Comissão
tome as providências cabíveis; Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe
de Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado (6),
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 5/5/2006. O Presidente lê
ofício enviado à Comissão pela Promotora de Justiça Marta Alves
Larcher, em que justifica sua ausência na reunião e encaminha
informações sobre o assunto em tela. A Presidência registra a
presença do Sr. Joaquim Matozinhos Pereira, morador do Bairro Tirol;
do Padre Antônio Caetano Evangelista, Pároco da Igreja Jesus Cristo
Redentor; do Sr. Rafael Batista Carneiro, Chefe de Gabinete,
representando o Sr. Geraldo Afonso Herzog, Secretário de
Administração Regional Municipal Barreiro, e da Sra. Marlene das
Dores de Lana Gomes, Presidente da Associação Comunitária Vida e
Esperança Bairro Tirol, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Deputado Durval Angelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada às 15
horas do dia 10/5/2006, com a finalidade de se discutirem e votarem
proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Célio

Moreira.

rÃ"- _
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 129 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 @ SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 11/5/2006
Presidência do Deputado Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução dos Hinos
de Israel e do Brasil - Palavras do Deputado João Leite - Palavras do
Sr. Sílvio Musman - Entrega de placa - Palavras do Sr. Rafael Singer -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Fábio Avelar - Carlos Gomes - Doutor Viana - João Leite - Miguel

Martini.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - As 20h115min, 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Jerzy Markiewicz, Cônsul da Polônia; Capitão Divaldo Medrado,
representando a Força Expedicionária Brasileira - FEB -; Deputado
João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta
comemoração; Rafael Singer, 1 2-Secretário da Embaixada de Israel
no Brasil; e Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do
Estado de Minas Gerais.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Stefan Salej, Diretor da

Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, ex-Presidente da
Fiemg; Henry Katina, Presidente da Associação Israelita Brasileira -

rÀ
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AIB -; Joseph N., ex-Presidente da Associação Israelita Brasileira -
AIB -; Jaime Eduardo Cohen Aronis, Diretor Executivo da Federação
Israelita de Minas Gerais; Pastor Elmano Pio dos Santos,
representando o Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos do
Estado de Minas Gerais, em nome de quem estendemos nossas
saudações a todos os pastores e pastoras que nos alegram com sua
presença; do Sr. Eduardo Kuperman, Vice-Presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção; de Cléber Prado Fonseca,
Delegado de Polícia Federal; de Jacques Ernest Levy, Presidente do
Instituto Histórico Israelita Mineiro; dos alunos da Escola Municipal
Henriqueta Lisboa, do Programa de Educação para a Cidadania; e
dos representantes do Movimento Habonim Dror e do Rabino
Leonardo Alanati.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia da

Independência de Israel.
Execução dos Hinos de Israel e do Brasil

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino de Israel e, a
seguir, o Hino do Brasil, os quais serão interpretados pelo barítono
Israel Balabran, acompanhado pela tecladista Edméa Aguiar.

- Procede-se à execução dos Hinos de Israel e do Brasil
Palavras do Deputado João Leite

Convido os presentes a fazermos um minuto de silêncio em
memória dos 12.703 soldados israelenses que morreram nas guerras
em defesa da existência de Israel e das mais de 2 mil pessoas vítimas
de atentados terroristas. Gostaria de incluir nesta homenagem Rachei
Cohen, grande ativista da comunidade que nós perdemos
recentemente. Queria, então, que observássemos este minuto de
silêncio.

- Faz-se um minuto de silêncio.
Obrigado. Exmo. Sr. Deputado Miguel Martini, Líder da Maioria

nesta Casa, representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres; Sr. 1 2-Secretário da Embaixada de Israel no
Brasil, Rafael Singer; Sr. Presidente da Federação Israelita do Estado
de Minas Gerais, Sílvio Musman; Exmo. Sr. Cônsul da Polônia, Jerzy
Markiewicz; e Sr. Cap. Divaldo Medrado, representando a Força

rs
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Expedicionária Brasileira. Quero saudar também a Profa. Rosane
Marques, Presidente da Utramig; os pastores, as pastoras e todos os
que vieram a esta reunião especial pelo transcurso do dia da
Independência de Israel.

Senhoras e senhores, minha pretensão inicial, considerando que
estamos reunidos para comemorarmos os 58 anos de Independência
do Estado de Israel, uma data festiva, era tão-somente exaltar a
qualidade deste povo democrático, de tantas contribuições à
humanidade, em especial nas ciências e na tecnologia.

Mas, ao ler nos principais jornais do País as ameaças que Israel tem
sofrido, chegando-se a dizer que essa nação tão amada deve ser
'varrida do mapa', não posso calar-me. Ainda hoje, durante a
Conferência de Jacarta, essas ameaças foram reafirmadas. Não
posso e não devo calar-me, pois seria o mesmo que concordar com a
extinção das raízes do cristianismo, do judaísmo e do próprio
islamismo.

A nação que, há 3.700 anos, tem proclamado que só o Senhor é
Deus, conforme nos conta o profeta Isaías, no capítulo 49:6, e que
passou pela provação do holocausto, quando 6 milhões de judeus
foram executados de forma covarde, insana, e não se entregou,
certamente, nada mais neste mundo a fará curvar-se.

Enganam-se aqueles que provocam Israel com discursos belicosos,
ou lançando foguetes em seu território. A história militar de Israel é
feita tão-somente de vitórias, duras, dolorosas e motivadas pela
mesma fé de Davi ao lutar contra Golias, a despeito da inferioridade
numérica nos combates que travou.

O terrorismo também não há de prevalecer, porque Israel tem sido
apoiada pela comunidade internacional, que a respeita e reconhece
sua aptidão para viver de forma solidária e em paz, sem distinção de
raça e religião.

Aproveito a oportunidade para deixar um alerta ao governo
brasileiro, que, deliberadamente, tem-se omitido nessa questão,
porque amordaçou seus diplomatas e entregou a política externa a um
companheiro petista, que tem mostrado desconhecimento e
inabilidade para a função.

Até hoje nada sabemos sobre o Eng 9 José João de Vasconcelos,
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seqüestrado no Iraque há 16 meses; o Brasil ainda não se pronunciou
sobre o massacre de 300 mil negros cristãos, iniciado em 2003, em
Darfou, no Sudão, que está resultando em mais de dois milhões e
quatro mil desabrigados, metade deles está ferida. E o que dizer do
episódio da Petrobras na Bolívia, em que o Brasil perdeu o
investimento de US$1.000.000.000,00? E a frustração ao
descobrirmos que perdemos a liderança da América Latina para Hugo
Chávez?

Mas, voltando a falar do espírito pacifista do povo judeu, vejo
claramente essa aptidão materializada, especialmente, nas pessoas
de três Ministros: Menachem Begin, Shimon Peres e Yitzhak Rabin,
todos laureados com o Prêmio Nobel da Paz.

Resistir ao reconhecimento do Estado de Israel é muito mais que
lutar contra o judaísmo, que está alicerçado em valores universais.
Resistir à soberania de Israel é estar contra o próprio Deus, pois foi
Jeová quem disse: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz."

Obrigado Israel, Estado e povo, por terem resistido e permanecido
fiéis à promessa divina. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Sílvio Musman
Exmos. Srs. Deputado Miguel Martini, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Mauri Torres; Rafael Singer, 1 °-Secretário da Embaixada de Israel no
Brasil; Pierre Jerzy Markiewicz, Cônsul da Polônia; Cap. Divaldo
Medrado, representando a FEB; Deputado João Leite, grande amigo e
autor do requerimento que originou esta homenagem, muito obrigado.
Cumprimento ainda os ativistas da comunidade judaica, os pastores,
as senhoras e os senhores.

Todo povo tem direito à existência; todo povo tem direito ao respeito
por sua identidade nacional e cultural; todo povo tem o direito de
conservar a posse pacífica do seu território e de retornar a ele em
caso de expulsão; nenhuma pessoa pode ser submetida, por causa de
sua identidade nacional ou cultural, ao massacre, à tortura, à
perseguição, à deportação, à expulsão ou a condições de vida que
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comprometam a identidade ou a integridade do povo ao qual pertence;
todo povo tem o direito de falar sua língua, de preservar e desenvolver
sua cultura, contribuindo, assim, para o enriquecimento da cultura da
humanidade; todo povo tem direito às suas riquezas artísticas,
históricas e culturais. Estes são alguns dos artigos que constam da
declaração universal dos direitos dos povos, a chamada Carta de
Argel, documento da Organização das Nações Unidas - ONU.

O 58 0aniversário da independência do Estado de Israel coincide com
um ano marcante, já que, após milhares de anos, a população judaica
em Israel ultrapassa, em números, qualquer outra comunidade judaica
que vive na diáspora. Viver na diáspora é um fenômeno bastante
conhecido do povo judeu. A presença judaica na terra que hoje recebe
o nome de Israel data de inúmeros séculos que antecedem a nossa
era atual, sendo, inclusive, anterior à presença de outros povos que
também a reinvidicam.

Negar o direito de posse e autodeterminação do povo judeu pela sua
terra é fraudar a história, tentando construir, junto às novas gerações,
o falso conceito da não-existência dos judeus naquela região, como
estratégia de manobras junto à indústria da informação, para resolver
conflitos cuja origem não residem nessa afirmação. Viver longe de sua
terra e a ela retornar tornou-se, ao longo da história, evento repetitivo
na trajetória existencial desse povo, que, apesar das inúmeras
expulsões, retaliações, perseguições, nunca abriu mão de seu
legítimo direito de existência, preservando sua religião, sua cultura e,
principalmente, sua identidade, ou seja, seu sentimento de
pertencionismo a um grupamento humano com características
semelhantes.

Não foram esses obstáculos ao longo da vida que nos
desestimularam; ao contrário, fortificaram-nos para lutar de forma
unida pela reconquista da terra prometida. Por essas e outras razões
tratamos como absolutamente inaceitáveis, incabíveis e dignas do
repúdio de todas nações que se julgam civilizadas as declarações do
atual ocupante do cargo de Presidente do Irã, quando preconiza a
destruição não só de Israel, mas também do povo judeu, tentando
fazer da mobilização popular em torno do inimigo comum uma cortina
de fumaça escura que ofusque a visão de seus cidadãos sobre o total
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desrespeito aos direitos humanos que assolam diversos regimes
autoritários, teocráticos e déspotas que caracterizam a região.

A criação do Estado de Israel é o fato mais marcante na história
contemporânea do povo judeu, motivo de muito orgulho para todos
nós, para todas as comunidades judaicas ao redor do mundo, as
quais, desde sua criação, nunca pouparam esforços para ajudar na
sedimentação do Estado, no seu crescimento, desenvolvimento,
ocupação humana e transformação no que hoje se apresenta como
uma das mais avançadas nações do mundo progressista. O intenso
investimento no ser humano, na educação, na formação e na
capacitação colocam o Estado de Israel numa posição de destaque
perante outros países, em diversas áreas, como agricultura,
informática, biotecnologia, nanotecnologia e outras mais. Incomoda
pelo fato de ter-se transformado na nação mais democrática da
região, com absoluto respeito às instituições e ao acesso de qualquer
cidadão às esferas da Justiça. Prova disso é o direito de cidadania a
todo indivíduo nascido em solo israelense, seja de origem judaica,
seja de outra origem.

A visualização do que era quando da declaração de sua
independência para o que hoje encontramos surpreende pelo incrível
avanço em tão poucos anos.

Representante do pensamento democrático progressista, que
caracteriza o pensar de todo um conjunto de países e povos,
principalmente do mundo ocidental, Israel deveria ser utilizado como
representante deles. Mas, ao contrário, vê-se obrigado a conviver,
ainda hoje, com o duplo padrão de cobrança do comportamento das
nações, como denuncia o advogado e escritor Alan Dersovitch.

Denuncio aqui também a atual iniciativa do mundo acadêmico
britânico de boicotar as instituições de ensino e pesquisa israelenses,
como instrumento de pressão política, esquecendo-se de tão ilustres e
brilhantes acadêmicos, de suas questões locais, de negação aos
direitos de autodeterminação existentes em inúmeros conflitos
vizinhos, como na Irlanda, com os bascos, os curdos ou como a
ocupação turca do Chipre e outros mais.

A celebração do aniversário de independência de Israel diz respeito
também ao povo brasileiro, pois nunca vamos esquecer que foi sob o
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comando do brasileiro Osvaldo Aranha, Presidente da Assembléia das
Nações Unidas, que, em 1947, foi aprovada a resolução da ONU que
criava dois Estados palestinos, um árabe e outro judeu.

Muitos esquecem ou fazem questão de esquecer que a origem da
não-existência de um Estado independente palestino árabe hoje é
fruto da recusa dos países árabes em reconhecer tal resolução,
declarando guerra ao recém-criado Estado de Israel e desencadeando
então todo o processo que hoje culmina com o sofrimento do povo
palestino. A presença judaica no Brasil pode ser documentada,
praticamente, desde o seu descobrimento.

Fruto das inúmeras migrações forçadas que o povo judeu necessitou
realizar ao longo da história, aqui também se instalaram judeus
buscando, como tantos outros, encontrar um local seguro para o seu
assentamento e prosperidade. Nesse sentido, representantes do povo
judeu participaram e, até hoje, participam dos diferentes ciclos de
desenvolvimento econômico que colocam nosso Brasil como uma das
principais nações mundiais.

Nestes mais de 500 anos, novas ondas de imigração judaica ao
Brasil ocorreram, como na ocupação holandesa do Nordeste, de onde
uma caravana de judeus expulsos por perseguição religiosa acabou
fundando tão-somente a cidade de Nova lorque.

A última grande leva de imigração judaica ocorreu por ocasião da
Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil abriu suas portas para
receber aqueles que fugiam da perseguição nazista, que encontraram
aqui porto seguro à sua sobrevivência e à de seus descendentes,
como é o caso de muitos entre nós, motivo pelo qual somos
eternamente gratos a esta Nação, que nos acolheu, assim como o fez
com outros segmentos étnicos, que aqui hoje vivem e convivem
harmonicamente, a despeito da existência de conflitos em outros
lugares.

As relações entre o Brasil e Israel também evoluíram muito nos
últimos anos, principalmente na esfera do comércio exterior e da
cooperação técnico-científica. Dados extraídos da Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio do Brasil mostram que o montante de comércio corrente
entre o Brasil e Israel cresceu de U$63.000.000,00, em 1985, para
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U$181.000.000,00, em 1995, e U$730.000.000,00, em 2005, ou seja,
um aumento de mais de 1000% em 20 anos, bem superior aos
resultados da balança comercial entre o Brasil e outros países de
semelhante situação geodemográfica.

São por esses motivos que nós, brasileiros de origem judaica,
sentimo-nos tão honrados e orgulhosos em celebrar esta data na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Casa do povo mineiro,
assistindo a um avanço tanto de Israel, nossa pátria espiritual, terra do
povo judeu, quanto de suas relações com nosso querido Brasil.

Encerro minha fala novamente reafirmando nossos votos, esforços e
preces pelo avanço das negociações pela paz no Oriente Médio, rumo
à coexistência pacífica e ao mútuo reconhecimento do Estado de
Israel e de um Estado soberano e autônomo palestino. Obrigado. Boa-
noite!

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Miguel Martini,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Mauri Torres, fará a entrega de placa alusiva a esta homenagem ao
Sr. Sílvio Musman. Solicitamos a estes, bem como ao Sr. Rafael
Singer e ao Deputado João Leite, que se posicionem no local indicado
para a cerimônia. A placa contém os seguintes dizeres: "Há 58 anos, o
Estado de Israel foi estabelecido como fruto do trabalho obstinado de
reagrupamento dos judeus em torno de um território. Essa
independência permitiu ao povo judeu construir um Estado baseado
em liberdade, justiça e paz, com valores culturais, espirituais e
políticos de significação nacional e universal. A Assembléia mineira
presta a sua homenagem ao povo judeu reunido na terra de Israel e
também aos judeus espalhados pelo mundo, incluindo a comunidade
judaica em Minas Gerais".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Rafael Singer

Membros da Mesa, senhoras e senhores, estou no Brasil há muito
pouco tempo e ainda aprendendo o português. Hoje, celebramos o
"Yom Haatzmaut", que, em hebreu, é o dia da independência. E uma
celebração da renovação do Estado judeu na terra de Israel, "Eretz"
Israel. Durante séculos, o desejo de voltar foi o foco da vida judaica.
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Hoje a população do Estado de Israel alcança pouco mais de 7
milhões de habitantes, 118 mil a mais que no ano passado. Cerca de
3 milhões de imigrantes de todo o mundo chegaram a Israel desde
1948, incluindo aqueles vindos da ex-União Soviética e dos países
islâmicos. Israel é agora um país moderno e vibrante, com uma
economia sofisticada, apoiada na alta ciência e na tecnologia, com
volume impressionante de pesquisa e desenvolvimento "per capita".
Desde o estabelecimento do Estado de Israel, um dos mais desejados
acontecimentos foi e continua sendo a paz com nossos vizinhos.
Israel demonstrou seu compromisso com a paz e sua capacidade de
tomar decisões difíceis, ao implementar, em agosto passado, a
retirada dos moradores e das forças israelenses da Faixa de Gaza e
da parte da Cisjordânia. Tivemos uma janela de oportunidade para
continuar o diálogo com os palestinos e implementar o mapa do
caminho da paz. Infelizmente, essa oportunidade foi interrompida com
as eleições palestinas e a chegada ao poder da organização terrorista
Hamas, que defende ataques terroristas contra Israel e tem como alvo
a destruição do nosso país.

O governo israelense enfrenta essa nova situação ao lado da
comunidade internacional, especialmente com o quarteto Estados
Unidos, União Européia, Rússia e Nações Unidas. O Primeiro-Ministro
Ehud Olmert disse em um dos seus últimos discursos: "Eu me
comprometo a fazer tudo o que posso para reforçar a segurança do
Estado de Israel e para conduzir o país ao caminho da paz".

Quero dizer ao Deputado, em relação as declarações do Presidente
do Irá, de que acabará com Israel, que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro de
Israel, Simon Peres, declarou ontem que normalmente, em relação a
essas pessoas que vão declarar que irão acabar com Israel, em pouco
tempo isso não acontecerá. Quero tranqüilizar, pois nós, em Israel,
não temos nenhum medo desse senhor louco, apesar de esse país ter
um programa nuclear. Vamos fazer de tudo para defender Israel do
1 rã.

Israel e o Brasil mantêm hoje estreitas relações expressas em
atividades conjuntas, realização de visitas oficiais mútuas, consultas
políticas e uma série de acordos e projetos de cooperação nos
campos da agricultura, da pesquisa e do desenvolvimento industrial,
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da saúde, da segurança pública, da educação e da cultura, entre
outros.

Em fevereiro, tiveram início as negociações entre o Mercosul e
Israel, com o objetivo de chegar a um acordo de livre comércio. A
conclusão desse acordo contribuirá para a futura ampliação do
comércio entre o Brasil e Israel.

Quero dizer que estou há pouco tempo no País, mas que acho
impressionante a influência da cultura brasileira em Israel, apesar de
sermos países muito distantes geograficamente. Mas há influência
muito forte da cultura brasileira em nosso país, na área da música e
da escola de capoeira.

Eu estava em Israel num matrimônio e vi um casal jogar capoeira na
festa. Sinto que o Brasil e Israel têm muitas coisas em comum. O calor
humano das pessoas, a cor do céu, e sonhamos em viver em paz e
com alegria. Essas coisas são comuns entre Israel e o Brasil.

Estou pela primeira vez com os mineiros aqui, em Belo Horizonte,
mas tenho muitos amigos mineiros em Brasília, os quais sempre
falavam muito bem de Minas Gerais. Agora entendo o porquê.

Agradeço a todos os da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Muito obrigado. Agradeço em hebreu: primeiro "shalom", que significa
"paz"; e "Chag Sameach", "um bom dia de celebração para todos".
Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o barítono Israel

Balabran, que apresentará as músicas "Yerushalaim" e "Haleluia",
acompanhado por Edméia Aguiar.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Rafael Singer, 1 2-Secretário da Embaixada de Israel no
Brasil; Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais; Jerzy Markiewicz, Cônsul da Polônia; Cap. Divaldo
Medrado, representando a Força Expedicionária Brasileira; Deputado
João Leite, que honra esta Casa com a sua atuação; senhoras,
senhores, jovens e telespectadores da TV Assembléia, há 58 anos,
num dia 14 de maio, surgia o moderno Estado de Israel, numa decisão
da Assembléia Geral das Nações Unidas, que reconheceu o direito
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irrevogável do estabelecimento de uma nação judia.
Herdamos do povo judeu alguns dos mais importantes pilares da

civilização. No entanto, essa mesma civilização, inicialmente sob a
dominação de Roma e Bizâncio, permitiu que, por mais de 3 mil anos,
permanecessem os hebreus exilados de sua terra prometida. Seria
preciso a trágica experiência do holocausto, com seus 6 milhões de
mortos pelo nazismo, para que, diante de tão grande sacrifício,
pudessem os judeus regressar à pátria de origem.

David Ben-Gurion representa o primeiro líder do moderno Estado de
Israel, cuja fundação veio coroar um esforço lento e contínuo.
Sucessivas vagas de imigrantes judeus chegavam, então, à Palestina,
movidos pela degradação da vida na Europa e pelas perseguições
sofridas na Segunda Guerra Mundial. Desde então, vem sendo
construído um Estado moderno e democrático, mesmo numa longa
situação de conflito com os vizinhos árabes.

Num clima de liberdade, trabalho e dignidade, uma comunidade
vigorosa fez renascer uma língua, e, com seu potencial financeiro e
tecnológico, tem feito o deserto florir e frutificar.

O mundo, que assegura a Israel seu direito de existência, espera,
ansiosamente, pelo estabelecimento definitivo da paz, pondo fim a
tantas décadas de conflito entre palestinos e judeus. O início efetivo
do governo do equilibrado Primeiro-Ministro Ehud Olmert, à frente do
partido Kadima, constitui uma esperança de interlocução com o
Hamas palestino, após o grande percalço por que passou Israel,
desde que seu antecessor, Anel Sharon, tornou-se fisicamente
incapacitado, permanecendo em coma desde o início de janeiro.

Na celebração da independência de Israel, prestamos nossa
homenagem a todo o povo judeu, destacando a tão presente e
produtiva colônia judaica de Minas Gerais.

Afinal, tantos de nossos valores têm a mesma origem, não bastasse
termos em comum os fundamentos de nossa espiritualidade, contidos
no, livro dos livros: a Bíblia, que é a palavra de Deus.

E exatamente nessa Bíblia que está escrito: "Abençoarei os que te
abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem". A terra da
Palestina foi dada em possessão perpétua. Paulo diz que os
chamamentos de Deus são sem arrependimentos, queiram os
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adversários ou não, queiram os crentes, os descrentes ou não. A ação
de Israel é uma ação do povo, escolhida por Deus. Portanto, tem a
bênção de Deus, tem a proteção de Deus. O plano de Deus cumprir-
se-á da mesma maneira que foi prometido pelo Senhor.

Portanto, prestar homenagem aos 58 anos da independência do
Estado de Israel é uma grande honra, uma grande alegria.
Lamentamos que um governo insensível e despreparado seja incapaz
de uma ação coerente de política externa. Todavia, isso não
representa o pensamento e o sentimento do povo brasileiro, mas
apenas do governo. Um governo que, por acaso, assumiu o poder,
mas, em breve, o povo brasileiro saberá recolocar o governo nos
rumos corretos.

Sinto-me honrado de poder presidir esta reunião. Desejo muita paz
ao povo judeu, ao nosso, àqueles que nos deram todo o alicerce da
nossa fé. Desejamos que, nas próximas comemorações do dia 14 de
maio, o processo de paz tenha progredido e se consolidado num
exemplo para a humanidade, mostrando-se presente no cotidiano de
judeus e palestinos. Parabéns. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data,
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 1g REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS, EM 315/2006

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Irani Barbosa, Célio Moreira e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e informa que,
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
desginar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Célio Moreira
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para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos
votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de
votação e que os Deputados lrani Barbosa e Gustavo Valadares
obtiveram três votos cada um, para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Em seguida, o Presidente "ad hoc" faz a
proclamação dos eleitos, declara o Deputado Gustavo Valadares
empossado como Vice-Presidente e lhe transfere a direção dos
trabalhos. Em seguida, o Vice-Presidente declara o Deputado Irani
Barbosa empossado como Presidente e lhe devolve a Presidência. O
Deputado Irani Barbosa agradece a escolha de seu nome e designa o
Deputado Célio Moreira como relator. Em seguida, o Presidente
comunica que, em comum acordo com os membros da Comissão, as
reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às 10 horas, no
Plenarinho IV desta Casa. 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, 10 de maio de 2006.
Irani Barbosa, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Valadares.

ATA DA 79 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15? LEGISLATURA, EM 4/5/2006
As 141h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e o Deputado André Quintão, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas Elisa
Costa e Jô Moraes e os Deputados Edson Rezende e Weliton Prado.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza
Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Edson Andrade, 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 aplicação da Lei
n2 9.760, de 1989, que dispõe sobre o passe livre para idosos e
portadores de deficiência no transporte coletivo intermunicipal, além
de colher sugestões de ação legislativa e de aprimoramento da
atividade parlamentar quanto ao tema tratado na referida lei. A
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Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir as Sras.
Angela Aparecida Dias Barboza, psicóloga, representando a Sra.
Eliana Márcia Fialho de Sousa Bandeira, Coordenadora Estadual de
Atenção ao Idoso; Zaira Carvalho Silveira, Assessora Jurídica do
Sindicato, representando o Sr. Antônio Afonso da Silva, Presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de
Minas Gerais - Sindpas -, e os Srs. Milton Henriques de Oliveira,
Conselheiro, representando o Sr. Marcelo Armando Rodrigues,
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -;
Lindberg Ribeiro Garcia, Presidente do Conselho de Transporte
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano e Chefe da Divisão de
Fiscalização do DER-MG, representando o Sr. José Elcio Santos
Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Edson
Rezende, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - Weliton Prado - Doutor Ronaldo.

ATA DA 12 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/5/2006
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 Q turno, dos
Projetos de Lei n2s 48/2003, na forma do vencido no 12 turno (relator:
Deputado Laudelino Augusto); e 2.565/2005, na forma do vencido no
1 2 turno, com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta (relator: Deputado
Doutor Ronaldo). Passa-se à 22 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 9s 6.491 a 6.493,
6.500, 6.527, 6.528 e 6.531/2006. Passa-se à 32 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gil Pereira, em que
solicita seja realizada audiência pública em Pirapora, para debater os
efeitos do problema do gás, na Bacia do Rio São Francisco; e Jô
Moraes, em que solicita seja realizada audiência pública para debater
o corte das palmeiras imperiais ocorrido na cidade de Três Corações.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo -

Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.996/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

visa dar a denominação de Jacinto Antônio Bissiati à rodovia que liga
o Município de Pedra Dourada à MG-1 11.

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



670

termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.
Fundamentação

Em 1895 chegava ao Brasil Jacinto Antônio Bissiati, com 8 anos de
idade. Proveniente da Itália, desembarca no Porto de Santos e dirige-
se, primeiramente, para Juiz de Fora; depois, para Tombos.

Já adulto, instala-se na Fazenda da Serra Jacinto, após seu
casamento, em Pedra Dourada, então Distrito de Tombos. Adquire a
nacionalidade brasileira e com a ajuda de seus filhos e de outros
moradores começa a desenvolver a região. Jamais foi detentor de
mandato político, mas construiu uma liderança calcada na seriedade,
na solidariedade e na visão de futuro.

Sua descendência irá honrar o seu nome. Serão Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, todos orientados pelo exemplo do patriarca,
que faleceu em São Francisco do Glória, aos 97 anos.

A homenagem que se pretende fazer-lhe, dando o seu nome à
rodovia que liga Pedra Dourada à MG-1 ii, é justa e oportuna, pois
registra o reconhecimento da comunidade desse Município à
contribuição de um dos personagens que ajudaram a construir a sua
história.

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

2.996/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2006.
Célio Moreira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°5.252, DE 12 DE MAIO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Varig Logística S.A.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação
n° 14/2005 à empresa Varig Logística S.A., nos termos do art. 7 0 da
Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de maio de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇAO N°5.253, DE 12 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Unifrigo Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 1/2006 concedido à empresa Unifrigo Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei
n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de maio de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.254, DE 12 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
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Friboi Lida.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tribulação n°2/2006 à empresa Friboi Ltda., nos termos do art. 7 0 da
Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de maio de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.255, DE 12 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Nogueira Rivelli Irmãos Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 3/2006 concedido à empresa Nogueira Rivelli Irmãos
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de maio de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 9 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.256, DE 12 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°4/2006 à empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda.,
nos termos do art. 7° da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de maio de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

ATA
ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM

9/5/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Bilac Pinto e Roberto Carvalho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no "Diário do Legislativo" na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo Morato Fonseca, Procurador-
Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, e Sebastião de
Abreu Ferreira, Coordenador Geral da 6 Unidade de Infra-Estrutura
Terrestre - Unit - do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
Terrestre - DNIT (5/5/2006); e Francisco Gonçalves, Deputado Federal
(3/5/2006). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.861/2005 e 2.99612006
(Deputado Célio Moreira); 2.985/2006 (Deputado Roberto Carvalho);
3.034/2006 (Deputado Bilac Pinto); 3.046/2006 (Deputado Dimas
Fabiano) e 3.053/2006 (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 2a Fase
da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei n2s 2.852/2005 (relator: Deputado lvair
Nogueira); 2.86012005 (relator: Deputado Bilac Pinto) e 2.96912006
(relator: Deputado Roberto Carvalho), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos ns 6.399, 6.438, 6.487, 6.503, 6.504,
6.522 e 6.52312006. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n 9s 2.84412005, 2.977 e 3.03012006. Passa-se à Y Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater a implantação de equipamentos de radar nas rodovias
estaduais e elucidar os objetivos a serem alcançados; Domingos
Sávio, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão
e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no
Município de Passa-Tempo, com o objetivo de unir esforços para o
asfaltamento do trecho da MG-270 que liga esse Município ao de
Desterro de Entre-Rios. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2006.
Célio Moreira, Presidente.

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

2.821/2005
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei , n2

2.82112005 visa a declarar de utilidade pública a Academia de Letras
de Teófilo Otôni - Alta-, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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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 2002, presta

relevantes serviços ao Município de Teófilo Otôni, pois, entre as suas
iniciativas, desenvolve, estimula e divulga manifestações culturais.
Dessa maneira, desperta em seus associados o interesse pela
literatura e por outras artes, visando ao aprimoramento intelectual
deles. Estes, por sua vez, influenciam o resto da comunidade, que
passa a interessar-se pela leitura e por outras atividades propiciadoras
de agilidade mental e senso crítico.

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

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

n 9 2.821/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.991/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n2
2.991/2006 visa a declarar de utilidade pública o Grupo Folclórico de
Boa Esperança, 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 entidade, fundada em 1986, possui como objetivo

essencial difundir as tradições folclóricas do Município de Boa
Esperança e da região.

Na consecução de suas metas, organiza festas que preservam a
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cultura popular, leva o folclore às escolas, promove atividades
socioculturais.

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 2.991/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.072/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Corporação Musical São José, com
sede no Município de São Domingos do Prata.

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

Fundamentação
A Corporação Musical São José vem, desde 1957, estimulando

jovens para a música no Povoado dos Gomes, em São Domingos do
Prata.

O seu propósito de difundir a música, bem como de manter e
administrar uma escola para o ensino dessa arte, é um genuíno
esforço para implemento de civilidade e cidadania. Executa peças
eruditas nas cerimônias cívicas e religiosas, complementadas por
apresentação de músicas populares nas tradicionais retretas.

O trabalho de socialização musical e profissionalização de seus
jovens músicos faz a instituição merecedora do título de utilidade
pública.

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

3.072/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
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Vanessa Lucas, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.116/2006
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Coral Juvenal Alves Vilela, com sede no
Município de Caeté.

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 possui caráter cultural e educativo, tendo como

objetivo o ensino, a apresentação e a divulgação do canto coral.
Promovendo recitais e cursos regulares de música, contribui para o
desenvolvimento da cultura e para o entretenimento da comunidade.

Suas atividades, além de valorizarem e motivarem músicos e
cantores, possibilitam-lhes serviços assistenciais e amparam suas
demandas junto aos órgãos competentes, quando elas lhes fornecem
suporte jurídico na defesa dos seus direitos e interesses.

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

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

3.116/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.119/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n2
3.119/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Doadores de Sangue de Bom Despacho - ADSBD -, com sede nesse
Municipko.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação, constituída em 2000, possui como finalidade

precípua agregar as ações de entidades bom-despachenses que já
atuam na área de captação de sangue; promover palestras,
campanhas e eventos para a divulgação de seu trabalho;
conscientizar a comunidade sobre a relevância da doação de sangue;
gerar recursos financeiros que serão destinados à realização da
finalidade social da ADSBD.

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

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

n 2 3.119/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.006/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto

de lei em tela reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, foi a proposição
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em
sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto em sua forma
original.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à promoção de reajuste no índice
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básico utilizado para o cálculo dos vencimentos constante no Anexo V
da Lei n2 15.783, de 28/10/2005, que dispõe sobre o Quadro de
Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. De acordo com a
mencionada lei, o valor atualmente em vigor é de R$488,07. O valor
proposto no art. l do projeto de lei é de R$628,52 e representa um
reajuste de 28,71% sobre o valor vigente.

De acordo com mensagem enviada pelo Presidente do Tribunal de
Contas, a proposição tem por escopo garantir aos servidores da Corte
de Contas vencimentos condignos da relevante missão de auxiliar na
execução das imprescindíveis atribuições constitucionais e legais
outorgadas àquela instituição. Ressalta ainda que a baixa atratividade
remuneratória é fator determinante para a crescente e contínua
evasão de servidores capacitados dos quadros do Tribunal de Contas,
o que compromete, de forma insofismável, a qualidade e a celeridade
na prestação de seus relevantes serviços aos jurisdicionados e, por
conseqüência, a toda a sociedade.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se
aprovado, o projeto de lei em comento acarretará aumento de
despesa com pessoal. Nesse aspecto, é importante observar a
preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos
limites previstos na Lei Complementar Federal n9 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. O seu art. 17 determina que os atos
que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o
caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Nesse mister, de acordo com relatório enviado pelo Tribunal de
Contas, o impacto financeiro do projeto é de R$25.000.000,00 no
corrente exercício financeiro, implicando uma despesa de pessoal
para o ano de 2006 de R$218.749.922,62. Esse impacto equivale a
0,12% do montante da receita corrente líquida do Estado estimada
para 2006 e a 0,35% do total das despesas com pessoal do Estado de
Minas Gerais. Para os exercícios de 2007 e 2008, o Tribunal de
Contas projeta despesas de pessoal de R$226.406.169,91 e
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R$234.330.385,86, respectivamente. Segundo informações desse
órgão, essa projeção de aumento representa tão-somente a taxa de
crescimento vegetativo de 3,5% aceito pela Seplag.

Quanto ao limite constitucional de 3% da Receita Corrente Líquida,a
que deve obedecer o Poder Legislativo para as despesas com
pessoal, a aprovação cio projeto fará com que o Tribunal de Contas
comprometa 0,847% da receita corrente líquida com tais despesas,
excedendo assim o limite de 0,773% estabelecido para esse órgão; no
entanto, esse aumento não compromete o limite de 3% estabelecido
para todo o Poder Legislativo.

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

Projeto de Lei n° 3.006/2006.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Fahim Sawan - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.006/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de
Lei n° 3.00612006 "reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, a esta Comissão e à
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete agora a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito do
projeto, consoante dispõe o art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise concede reajuste de vencimentos aos

servidores do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento do
disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
inexistência de vício de inconstitucionalidade de natureza formal,
cabendo a esta Comissão, neste momento, examinar o mérito da
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proposição.
Verifica-se que a medida pretendida proporcionará a prestação de

serviços mais eficientes à sociedade, uma vez que as ações do
Tribunal de Contas dependem primordialmente da atuação do
servidor, e a atribuição de um salário adequado aos profissionais
dessa área acarretará sua valorização, elevando a qualidade dos
serviços públicos prestados.

E ponto pacífico a relação indissociável entre remuneração e
desempenho profissional, sendo a concessão de justa retribuição
pecuniária medida que influencia o desempenho da máquina pública,
aperfeiçoando-a, na medida em que gera a valorização do servidor e
eleva a qualidade dos serviços por ele prestados.

E relevante observar que um dos maiores estímulos para a maioria
dos trabalhadores é o de caráter salarial, pois, percebendo
remuneração digna, adequada ao atendimento de suas necessidades,
eles dedicam-se com mais afinco ao trabalho, alcançando melhores
resultados.

Ademais, a medida proposta contribui para evitar a evasão de
servidores experientes e qualificados dos quadros funcionais do
Tribunal de Contas, fenômeno que se tem verificado com freqüência
no referido órgão.

Sendo assim, entendemos ser justa e oportuna a concessão do
reajuste proposto.

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

Projeto de Lei n°3.006/2006.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Jô Moraes

- Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.23612006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o Projeto de
Lei n° 3.236/2006 "dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais".

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de

rs



682

Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a esta Comissão, para
receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 102, 1, c/c o art.
189, do Regimento Interno.

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

O projeto de lei em epígrafe objetiva fixar o subsídio dos membros
do Poder Judiciário do Estado, ajustando suas remunerações aos
ditames da Constituição Federal.

No Ofício n° 18/2006, por meio do qual o projeto foi encaminhado a
esta Casa, o Presidente do Tribunal de Justiça esclarece que "a
medida é necessária em razão do disposto no art. 39, § 4 0, da
Constituição Federal, a determinar que o membro de Poder seja
remunerado exclusivamente por subsídio".

O citado preceito constitucional, nos termos da Emenda à
Constituição n° 19, chamada "Emenda da Reforma Administrativa",
impõe sejam fixados os estipêndios da magistratura em parcela única,
denominada subsídio, imprimindo, assim, maior clareza e
transparência ao sistema remuneratório dos membros de Poder.

Como se vê, o projeto em exame, ao pretender fixar o subsídio dos
membros do Poder Judiciário do Estado, promove uma alteração no
sistema remuneratório desses magistrados, adequando-o aos
preceitos constitucionais.

Convém, ainda, destacar que o sistema remuneratório de subsídios
da magistratura é hoje uma realidade nacional. A magistratura federal,
os Tribunais Superiores, bem como a magistratura de vários Estados
da Federação já atenderam ao citado comando constitucional e
procederam à alteração do padrão de remuneração à política de
subsídio.

O fator que impedia a fixação do subsídio para os magistrados
estaduais residia na inexistência de lei fixando o subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF -, tendo em vista que,
nos termos do art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 41, o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça é limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do
STF. Essa questão foi solucionada com a edição da Lei Federal n°
11.143, de 26/7/2005, que fixou o subsídio dos referidos Ministros.
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Em vista do exposto, e considerando que, ao fixar o subsídio dos
membros do Poder Judiciário estadual, o projeto ajusta o sistema
remuneratório dos magistrados aos preceitos da Constituição Federal,
ficam evidenciadas a conveniência e a oportunidade da matéria,
contudo, visando a aprimorar a proposição no que toca à técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 3.236/2006 na forma do Substitutivo n g 1 ao vencido
no 1 2 turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Estabelece o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - O subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de

R$22.1 11,25 (vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco
centavos), a partir de 1 2 de janeiro de 2006.

Art. 2 - Entre l Q de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2005, o
subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de R$19.403,75
(dezenove mil quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Art. 3 - Ficam fixados, com base no subsídio do Desembargador do
Tribunal de Justiça, os valores dos subsídios dos demais membros do
Poder Judiciário, estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento)
entre o subsídio de cada nível e o do imediatamente inferior.

Art. 40 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 50 - A diferença entre os valores dos subsídios estabelecidos
nesta lei e os valores percebidos será paga de forma parcelada,
conforme regulamento expedido pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, observada a disponibilidade orçamentária do órgão.

Art. 6° - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do
Estado.

Art. 7° - A implementação do disposto nesta lei observará o disposto
no art. 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

Olívia - Luiz Humberto Carneiro - Jô Moraes.
PROJETO DE LEI N 2 3.23612006

(Redação do Vencido)
Fixa o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de

R$22.1111,25 (vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco
centavos) a partir de 12 de janeiro de 2006.

Art. 2 - Entre I Q de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2005, o
subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de R$19.403,75
(dezenove mil quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Art. 3 - A partir do valor estabelecido para o subsídio do
Desembargador do Tribunal de Justiça, será respeitada a diferença de
5% (cinco por cento) entre o subsídio de cada nível da carreira da
Magistratura e o do nível imediatamente inferior.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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