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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 21 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 111412006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rogério Correia, Fábio

Avelar e Antônio Genaro
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 563 a 567/2006
(encaminham os Projetos de Lei ns 3.167 a 3.171/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n 2s 3.172 a 3.18712006 - Requerimentos n 2s 6.395 a 6.41512006 -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Costa, George Hilton e
outros, Leonardo Moreira (4), André Quintão e outros, Arlen Santiago
e outros, Paulo Cesar e outros, Gustavo Corrêa e Célio Moreira, das
Deputadas Ana Maria Resende e outros, Ana Maria Resende e Jô
Moraes e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de Direitos
Humanos, de Meio Ambiente, de Turismo, de Administração Pública e
de Fiscalização Financeira e dos Deputados Elmiro Nascimento (2) e
Dilzon Meio - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Carlos
Pimenta, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados João Leite,
Adeimo Carneiro Leão, Rogério Correia e João Leite - 2g Parte
(Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e
Exposições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Célio
Moreira, da Deputada Ana Maria Resende e outros, André Quintão e
outros, Arien Santiago e outros, George Hilton e outros, Paulo Cesar e
outros, da Deputada Jô Moraes e do Deputado Leonardo Moreira (4);
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n 9 2.796/2005; aprovação - Votação
de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos, da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Gustavo
Corrêa; aprovação - 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos do Deputado Sargento

- -
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Rodrigues e da Deputada Elbe Brandão; aprovação - Votação, em
1g turno, do Projeto de Lei flQ 3.005/2006; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação; votação da Emenda n Q 1; rejeição - Votação, em
l turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 67/2004;
inexistência de quórum especial para votação - Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução n 9 3.129/2006; aprovação - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução n 3.081/2006; discurso do
Deputado André Quintão; questões de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h10min, 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 0 Fase (Expediente)

Ata
O Deputado Luiz Fernando Faria,	Secretário, procede à leitura

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

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

MENSAGEM N 2 56312006
Belo Horizonte, 7 de abril de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa projeto

de lei que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Bias
Fortes imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta foi adquirido por doação daquele
Município para edificação de Posto de Saúde, destinação
posteriormente alterada para instalação de Delegacia de Polícia e
Cadeia Pública. O Município solicitou a reversão do imóvel para
utilizá-lo em atividades educacionais, culturais, sociais e comunitárias.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado

PROJETO DE LEI N 2 3.16712006
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Bias

Fortes imóvel que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Bias Fortes imóvel, de propriedade do Estado de Minas
Gerais, constituído por uma área de 1.079,12m 2, situada na Rua
Prefeito Odilon Fonseca de Oliveira, antiga Rua Professor Soares
Ferreira, no Município de Bias Fortes, registrado sob o n 2 33.655, às
folhas 135, no livro 3A1< de Registro Geral, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se a utilização
em atividades educacionais, sociais, culturais e comunitárias.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista,
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

ArL 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

-_A
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- 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 564/2006

Belo Horizonte, 7 de abril de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóveis de propriedade do Estado ao Município de Fortuna de
Minas.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que a
doação tem como objetivo a instalação de consultórios médicos para
atender o Programa Saúde da Família - PSF.

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.

São essas as razões que me levam a solicitar dos Senhores
Deputados a aprovação da medida, em cumprimento ao disposto no
art. 18 da Constituição do Estado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N g 3.16812006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas

os imóveis que especifica.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Fortuna de Minas os seguintes imóveis:
- imóvel constituído por um lote de terreno medindo 10.000,00m2

(dez mil metros quadrados), situado na Comunidade Rural de Três
Barras, no Município de Fortuna de Minas, registrado sob o n2
18.4474, Livro 3-AE, fls. 227v/228, no l o Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Sete Lagoas, e

II - imóvel constituído por um lote de terreno medindo 2. 000,00M2
(dois mil metros quadrados), situado na Comunidade Rural Beira
Córrego, no Município de Fortuna de Minas, registrado sob o n2
37.902, Livro 3-BE, fls. 57v, no 1 Ofício de Registro de Imóveis da
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Comarca de Sete Lagoas.
Parágrafo único - Os imóveis se destinam à instalação de

consultórios médicos para atender o Programa Saúde da Família -
P5 F.

Art. 2 - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
seja, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
lQ.

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 2 565/2006

Belo Horizonte, 7 de abril de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa projeto

de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta foi adquirido por doação de particulares
para edificação de escola estadual, encontrando-se cedido ao
Município para instalação de uma creche, por tempo indeterminado,
desde o ano de 1984. O Município de Nova Módica solicitou a doação
para edificação de um posto de saúde.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.169/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Módica

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

Nova Módica imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído de área total de 3.000,00m 2 (três mil metros quadrados),
situada na Rua Magalhães Pinto, & 170, antiga Rua São Lourenço,
Município de Nova Módica, registrado sob o n o 2274, às fls. 14, no
livro C-2 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da

rAI



682
Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se a
edificação de um posto de saúde, pois a construção existente por se
encontrar ociosa não permite reparação.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista,
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

Art. 39 - 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 N9 566/2006

Belo Horizonte, 7 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 VI do art. 90 da Constituição
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pedralva o imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado desde o
ano de 1923, quando recebeu em doação de particulares, para
instalação da Escola Estadual Fazenda Pedrão.

A Secretaria de Estado de Educação não tem planos para o seu
aproveitamento, razão que reveste de interesse público a
transferência de domínio para o Município de Pedralva, que pretende
destiná-lo ao Programa de Saúde da Família - PSF.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.170/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o

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

Pedralva, o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
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no Bairro Usina do Pedrão. no Município de Pedralva, registrado
sob o n9 567, no livro 3, a f Is. 72, do Cartório de Registro de Imóveis
do Município de Pedralva, Comarca de Pedralva.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
Programa Saúde da Família - PSF.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista,
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

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 56712006

Belo Horizonte, 7 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 VI do art. 90 da
Constituição do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de São Domingos do Prata, os imóveis que
especifica:

1 - imóvel constituído de uma área de 10.000,00m2, composto por
dois terrenos de 5.000,00m 2 , situado no lugar denominado Conceição,
conforme o registro efetuado sob o n 2 18.075, às folhas 62, do livro 3-
J. e do registro efetuado sob o n 2 17.733, às folhas 6, também do livro
3J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos
do Prata;

2 - imóvel constituído de um terreno, com área de 2.160,00m2,
situado na Fazenda do Alto Prata, Batieiros, no Distrito de Cônego
João Pio, registrado sob o n 2 20.092, às folhas 48, do Livro 3-K, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do
Prata;

3 - imóvel constituído de um terreno, com área de 2.000,00m2,
situado no Distrito de Ilhéus do Prata, registrado sob o n2 19.502, às
folhas 267, do Livro 3-J, do Cartório de Registro de Imóveis da

rÃ
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Comarca de São Domingos do Prata.

Os imóveis abjetos da proposta são de propriedades do Estado,
adquiridas par doação de particulares para edificação de escotas,
encontrando-se cedidos ao Município, que vem utilizando-os como
Posto de Saúde, Unidade de Apoio ao Programa de Saúde e Centra
Comunitário.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.171/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos

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

São Domingos do Prata os imóveis de propriedade do Estado com
áreas de 10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados), de 2.160,00m2
(dois mil, cento e sessenta metros quadrados) e 2.000,00m 2 (dois mil
metros quadrados), situados nos lugares denominados Conceição,
Fazenda do Alto Prata, Batieiros e Distrito de Ilhéus do Prata,
registrados sob os n2 18075, 17733, 20.092 e 19.502, dos livro 3-AJ,
3-K e 3J, respectivamente, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Domingos do Prata.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" destinam-se a
edificação e a utilização de atividades de comunitárias e de saúde.

Art. 2 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista,
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

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.
OFICIOS

Do Sr. Marcos Túlio de Meto, Presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea -, agradecendo voto de

rÀ
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congratulações formulado por esta Casa, por meio do
Requerimento flQ 6.05012006, do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Do Sr. Arnaldo Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal
de Itabirito, solicitando que esta Casa interceda junto ao Tribunal de
Contas para que atenda com a urgência possível à petição que
menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Milton Campos de Carvalho, Prefeito Municipal de Caldas,
colocando à disposição da Casa o Centro de Múltiplo Uso Dr. Moacyr
Pimenta Brant, situado no Município, para a realização de audiência
pública em 24/4/2006. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n 9 5.813/2005, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais - CEDCA-MG -,
encaminhando moção apresentada em 16/3/2006, no Seminário
Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes - Sentinela: Desafios da Expansão. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário da Casa Civil,
encaminhando cópia de pareceres elaborados pelo DER-MG
referentes aos Projetos de Lei ns 2.996, 2.985, 3.031, 3.034, 3.035,
3.046 e 3.053/2006. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n 2s 2.996, 2.985,
3.031, 3.034, 3.035, 3.046 e 3.053/2006.)

Do Sr. Elcio Souto de Paula, 1 2-Secretário da Câmara Municipal de
Conceição das Alagoas, em atenção ao Requerimento n 9 5.894/2005,
do Deputado Fahim Sawan, agradecendo manifestação contida no
referido requerimento.

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

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da Caixa Econômica Federal, informando da liberação de
recursos financeiros à Copasa-MG. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
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100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
Da Sra. Eliana Benício Siqueira, Superintendente da Criança e do

Adolescente da Subsecretaria de Direitos Humanos, em atenção ao
Requerimento n 2 5.877/2005, da Comissão de Participação Popular,
prestando informações concernentes ao referido requerimento.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios do
Escritório de Negócios Gutierrez da Caixa Econômica Federal (2),
notificando a liberação de recursos financeiros para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e a Copasa-MG. (- 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. Igor Fabiano Gonçalves Dias e outros, servidores do Poder
Judiciário, manifestando-se pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n 212003. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n 2 2/2003.)

Do Sr. Wanderlei Edmundo de Lima e outros, servidores do lpsemg,
manifestando-se pela rejeição do § 29 do art. 17 do Projeto de Lei &
2.916/2006. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 2.916/2006.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Diretor de Articulação Política da
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, encaminhando relatório
referente a reunião da diretoria dessa entidade, em 31/3/2006.

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 9 3.172/2006
Estabelece valor mínimo do vencimento básico dos servidores

estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O vencimento básico das carreiras da administração direta e

indireta do Poder Executivo e dos Poderes Legislativo e Judiciário não
poderá ser inferior ao salário mínimo nacional.

Parágrafo único - Os valores fixados conforme o "caput" deste artigo
serão reajustados na mesma data definida para o salário mínimo
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nacional.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI N°3.173/2006
Declara de utilidade pública ao Instituto Estadual Santo Dias -

IESD -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Estadual

Santo Dias - IESD -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Rogério Correia
Justificação: O Instituto Estadual Santo Dias - IESD - é sociedade

civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos
e de natureza social, educacional e cultural. Fundada em 415/2002,
possui sede no Município de Belo Horizonte, tendo âmbito estadual.

A entidade tem como finalidade prestar assessoria técnico-
administrativa, cultural, educacional, formativa de ação social aos
trabalhadores urbanos, à Pastoral Operária, à Pastoral do Mundo do
Trabalho.

Pelos relevantes serviços prestados, apresento este projeto de lei
para apreciação dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.17412006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Recuperação Novo Caminho, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Recuperação Novo Caminho, com sede no Município
de Varginha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rsi
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Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação Comunitária de Recuperação Novo

Caminho desenvolve um brilhante trabalho no Município de Varginha
e região com vistas à recuperação e reinserção social de pessoas
com dependência química e ao apoio às famílias atingidas por este
grande problema que afeta toda a nossa sociedade. Declarar esta
entidade como de utilidade pública estadual é um justo
reconhecimento desta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.175/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

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

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Zé Maia
Justificação: A Apac de Frutal é entidade filantrópica, sem fins

lucrativos, de caráter educacional, cultural, desportivo e assistencial.
Sua finalidade é desenvolver um trabalho permanente voltado para a
recuperação de sentenciados. Dessa forma, fiscaliza o cumprimento
dos seus direitos e zela para que tenham acesso aos benefícios
penitenciários.

No processo de recuperação dos detentos, desenvolve atividades de
recreação, além de oferecer-lhes amparo espiritual e auxílio jurídico.
Presta, ainda, serviços de assistência às respectivas famílias, com
suporte à educação, saúde e bem-estar.

Por esse trabalho de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe pretende
outorgar o projeto de lei apresentado.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.176/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -, com sede nesse
Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Vitória - Apac-SV -,
com sede nesse Município.	 -

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Zé Maia
Justificação: A referida Associação tem por finalidade auxiliar a

Justiça na execução das penas, bem como fiscalizar os direitos e os
benefícios penitenciários atribuídos aos presidiários.

Presta assistência às famílias dos apenados e fornece a estes
suporte à educação, à saúde e opções de profissionalização, visando
ao seu bem-estar e à reintegração social.

No processo de recuperar os detentos, desenvolve atividades de
recreação, além de fornecer-lhes amparo espiritual e assistência
jurídica.

Por esse trabalho de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo
outorgado por intermédio do projeto de lei apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
ai. 188, c/c o ar!. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.17712006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Seritinga o

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

Seritinga terreno com área de 4.500 m 2 (quatro mil e quinhentos
metros quadrados), localizado a Rua São Pedro, s/n situado nesse
Município, registrado sob o n 2 B-3-260 no Cartório de Registro Civil e
Notas de Seritinga Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - 0 imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
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destina-se a implantação de telecentro.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo a implantação

de telecentro para criar oportunidade de negócios e trabalho que
induzam ao crescimento na produção e geração de emprego e renda.

A entidade a ser criada pretende oferecer cursos e treinamentos
presenciais e a distância, informações, serviços e oportunidades de
negócios visando o fortalecimento das condições de competitividade
da microempresa e da empresa de pequeno porte e o estímulo à
criação de novos empreendimentos. Serve como um instrumento para
aproximar os empresários, as instituições públicas e privadas, as
organizações não governamentais e a sociedade em geral.

Para cumprir os objetivos a que se propõe, o telecentro contará com
computadores interligados em rede local e conectados à internet, com
a orientação de monitores capacitados para atender às demandas dos
usuários dos telecentros.

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de grande
importância para toda a comunidade local e região.

Pelas justas razões que embasam este projeto de lei, conto com o
apoio dos nobres Deputados à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.178/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do

Município de Passa Vinte - Aprovinte, com sede no Município de
Passa Vinte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Declara de utilidade pública a Associação de Produtores

Rurais do Município de Passa Vinte - Aprovinte -, com sede no
Município de Passa Vinte.

rÁl
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação de Produtores Rurais do Município de

Passa Vinte - Aprovinte - tem por finalidade trabalhar pelo
desenvolvimento da agricultura, pelo melhoramento do nível de vida e
pelo bem-estar em sua área de atuação; prestigiar, estimular e ajudar
as iniciativas da educação e da saúde que envolvam a comunidade e
setores vizinhos; servir de ligação entre a comunidade e os órgãos e
autoridades municipais, estaduais e federais; combater a fome e a
pobreza; integrar seus participantes no mercado de trabalho.

O processo objetivando à obtenção do título declaratório de utilidade
pública encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as
exigências contidas na Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N3.179/2OO6
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e dos prontos-socorros

de possuir macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas
obesas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

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

Parágrafo único - Hospitais, prontos-socorros, postos de
atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou
privadas terão o prazo de cento e vinte dias para o cumprimento do
disposto no "caput" deste artigo.

Art. 2 - Os Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento
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ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas que
descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
li - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção

monetária pelo índice oficial, na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso li, nas

ocorrências subseqüentes.
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição

a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: A obesidade é atualmente um dos mais graves

problemas de saúde pública. Sua incidência vem aumentando
acentuadamente nas últimas décadas, até mesmo nos países em
desenvolvimento, o que levou a doença à condição de epidemia
global, na opinião de especialistas.

Estudos epidemiológicos em populações latino-americanas têm
relatado dados alarmantes. A medida que se consegue erradicar a
miséria entre as camadas mais pobres da população, a obesidade
desponta corno um problema mais freqüente e mais grave que a
desnutrição. E o fenômeno da transição nutricional. O tratamento da
obesidade, entretanto, continua produzindo resultados insatisfatórios,
em grande parte por estratégias equivocadas e pelo mau uso dos
recursos terapêuticos disponíveis.

Ante as atuais evidências, podemos estimar que o padrão de vida
sedentária, aliado a uma alimentação incorreta, certamente irá
continuar e piorar no futuro; portanto novas estratégias devem ser
implementadas para amenizar os problemas que a obesidade acarreta
à população; inclusive aqueles relacionados com a ergonomia das
macas hospitalares, sendo fator importante para diminuir
constrangimentos e acomodar adequadamente as pessoas que
venham a utilizar tal equipamento médico.

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

rÀ



693
PROJETO DE LEI INI 9 3.180/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de
Volta Grande, com sede no Município de Volta Grande.

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

Proteção à Infância de Volta Grande, com sede no Município de Volta
Grande.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação de Proteção à Infância de Volta Grande é

uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade
promover o bem-estar da comunidade, em especial dos adultos e das
crianças. Diante do exposto e tendo em vista que a entidade,
conforme documentação apresentada, atende plenamente aos
requisitos previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso
habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública em âmbito
estadual, conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N3.18112006
Proíbe as operadoras de telefonia celular de enviar "torpedos"

promocionais aos clientes sem autorização e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As operadoras de telefonia celular que prestam serviços no

âmbito do Estado facultarão a seus clientes, por ocasião da
contratação, optar por receber ou não mensagens de texto conhecidas
como "torpedos", referentes a promoções e campanhas publicitárias.

Art. 2 - Para os fins do disposto nesta lei, o usuário fará a opção no
ato de aquisição do aparelho, seja em lojas próprias da operadora
seja estabelecimento que o comercialize.

Art. 3 - Ao usuário que tenha contratado os serviços anteriormente
à vigência desta lei será garantido o direito de opção mediante
consulta sem ônus para o mesmo.

Parágrafo único - A consulta prevista no'caput" deste artigo será
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realizada no prazo de sessenta dias mediante ligação telefônica ou
envio de formulário próprio para o endéreço do usuário.

Art. 42 - O Poder Executivo, por meio do órgão setorial pertinente,
fica autorizado a estipular as penalidades a que se sujeitará a
operadora de telefonia celular que descumprir o disposto nesta lei.

Art. 52 - Aplica-se o disposto nesta lei também às mensagens
enviadas por intermédio de correio de voz.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei pretende regular a relação de

consumo entre as prestadoras dos serviços de telefonia celular e seus
usuários, que vem se tornando abusiva no que tange ao envio de
mensagens de texto promocionais de forma indiscriminada, sem a
anuência do consumidor.

A Anatel, entidade federal responsável pela regulação de tais
serviços, tem se mostrado negligente em sua função de impedir tais
abusos. Por esse motivo, apresento este projeto, que não tem outro
objetivo senão a proteção dos consumidores mineiros.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal
n2 8.078, de 1990, norma geral sobre direito do consumidor, sujeita a
prestação de serviços públicos às suas diretrizes e aos seus
comandos.

O Estado, no uso da sua competência concorrente para legislar
sobre relações de consumo, não pode se furtar ao dever de defender
os usuários de tais serviços dos constantes abusos que vêm sendo
denunciados.

Contamos assim com o apoio dos nobres pares para que o projeto
de lei em questão seja aprovado, a fim de equilibrar a relação entre
concessionárias e usuários e de garantir a eficiência dos serviços
públicos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Célio Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 1 .822/2004
nos termos do § 29 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.182/2006
Dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e

entidades e organizações de assistência social, para a execução de



ações no âmbito da política de assistênc
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mir
Art. 1 2 - Para execução das ações no âm

assistência social no Estado de Minas Gera
parcerias, sob a forma de convênios, entre
organizações de assistência social,
socioassistencial estadual, com a finalidadc
na Lei Orgânica de Assistência Social - Lei
dezembro de 1993, e na Política Estadual dc

Art. 2 - Rede socioassistencial é um conju
iniciativa pública e da sociedade, que ofei
programas e projetos de proteção social bá
articulada e hierárquica por nível de comple

Art. 3 - Consideram-se, para efeitos
organizações de assistência social aquel
lucrativos, com finalidade pública, que reali;
e permanente, serviços, programas, projeto
social básica e especial, ou atuam no asses
direitos socioassistenciais.

§ 1 2 - Caracterizam as entidades e org
social:

- serem pessoas jurídicas de din
constituídas;

II - terem expressos, em seu relatório
conforme a Loas e o Plano Estadual de Assi

III - realizarem atendimento ou defesa
assistência social de forma permanente;

IV - garantirem o acesso gratuito dos us
vedada a cobrança de qualquer espécie;

V - aplicarem rendas, recursos ou
desenvolvimento de seus objetivos institucio

VI - garantirem a transparência nas sua
meio de planos de trabalho, relatórios
Conselho de Assistência Social competente.

Art. 4 - Constitui objetivo da celebração
esta lei a execução de ações para o enfrer
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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 da
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. 52 - O Estado poderá estabelecer convênio nos seguintes casos:
a) nos Municípios não habilitados, na gestão inicial, básica e plena;
b) na oferta de serviços regionalizados de proteção especial de

média e alta complexidade;
c) na implantação de consórcios públicos intermunicipais;
d) na implantação e execução de projetos de inclusão produtiva;
e) na execução de programas de capacitação de gestores,

profissionais, conselheiros e prestadores de serviços;
f) na instalação do sistema estadual de monitoramento e avaliação

das ações de assistência social;
g) na elaboração de diagnósticos que subsidiem a elaboração do

Plano Estadual de Assistência Social;
h) nas ações da política de assistência social que competem ao

Estado.
Art. 6 - Os convênios obedecerão à Política Estadual de Assistência

Social, observados os seguinte princípios:
- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as

exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário

da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
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, vedando-se qualquer comprovação vexatória
de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;

rÀ
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	V - divulgação ampla dos benefícios,	ços, programas e

	

projetos assistenciais, bem como dos recur	oferecidos pelo poder
público e dos critérios para sua concessão;

	

VI - complementaridade entre o poder	e as entidades

	

organizações de assistência social na	LO de serviços
população, assegurado o caráter público do

VII - igualdade de oportunidade para assi atura de convênios, com
ampla publicidade desde sua proposição até a homologação;

VIII - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas Je assistência social e no
controle das ações sociais desenvolvidas.

	

Parágrafo único - E característica básica	parcerias de que trata

	

esta lei a mútua disponibilização de recur	entre o Estado e as
entidades.

	

Art. 7 - Os convênios deverão conter cláu	prevendo:
a) publicidade obrigatória das ativi'	pelas entidades

conveniadas;
b) cumprimento dos padrões de qualidade )róprios da atividade;
c) compromisso das entidades com as de iberações dos Conselhos

Municipais e Estadual de Assistência So ial com as diretrizes da
Política Estadual de Assistência Social e com as ações de
democratização da gestão dos serviços pres

Parágrafo único - Para entidades que a isentem despesas com
pessoal, o convênio preverá o repasse di recursos em 13 (treze)
parcelas.

Art. 8 - As entidades e organizações d assistência social, para
firmar convênio para a prestação de açã de assistência social,
deverão:

	

- ser registradas no Conselho de A:	ia Social de seu

	

Município ou no Conselho Estadual de Assi	Social, quando for

	

o caso, conforme disposto no art. 9 9 da Lei	n 2 8.742, de 7 de
dezembro de 1993;

	

II - ser registradas no conselho setorial e	se recomendado
pela legislação em vigor;

	

III - estar vinculadas ao Sistema Unico	Assistência Social e à
Política Estadual de Assistência Social;

IV - desenvolver ações de assistência soci sem fins lucrativos;

rÃ!
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V - ter condições técnicas e materiais para garantir os padrões de
qualidade próprios da atividade;

VI - apresentar plano, em conformidade com as exigências da Lei
Federal n 2 8.742, de 1993;

VII - apresentar escrituração contábil comprobatória das receitas e
da aplicação de recursos;

VIII - estar subordinadas ao controle social;
IX - desenvolver ações que tenham centralidade na família e

garantam a convivência familiar e comunitária.
Art. 9 - As propostas para a assinatura de convênio serão

analisadas pelo órgão competente, sendo submetidas,
posteriormente, ao Ceas, para apreciação e aprovação, em reunião
pública regionalizada.

Parágrafo único - Em caso de empate entre entidades candidatas a
celebrar o mesmo convênio, caberá ao órgão competente e ao Ceas
indicar a vencedora, observados os critérios de qualidade definidos
por este Conselho e pelos conselhos específicos.

Art. 10 - Serão automaticamente renovados, na forma da lei, os
convênios que:

- preencham os requisitos legais;
II - comprovem qualidade no atendimento;
III -tenham demanda justificada.
§ l - Os convênios firmados que atendam ao disposto neste artigo

não poderão ser rescindidos pelo poder público sem prévia
autorização do Ceas.

§ 2 - Caso seja rescindido o convênio, será garantida a manutenção
dos recursos para o mesmo tipo de atendimento e para a mesma
região, desde que exista demanda justificada.

Art. 11 - Cabe à entidade conveniada:
- apresentar ao órgão estadual competente:

a) plano anual de trabalho contendo o plano de custos, de custeio e
de aplicação dos recursos públicos recebidos pelo convênio, bem
como a contrapartida da entidade;

b) prestação de contas mensal junto ao órgão gestor, incluindo o
relatório mensal de atendimento;

c) avaliação anual da qualidade das ações prestadas, conforme o
estabelecido nos arts. 6, 72 e 89 desta lei;
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II - informar aos usuários sobre o padrão d
público das ações a que têm direito por força

III - prestar aos órgãos públicos e
informações solicitadas com relação ao con

Art. 12- Cabe ao Executivo:
- garantir no orçamento anual, em d

respectivos fundos, os recursos necessár
convênios;

II - demonstrar ao Geas a suficiência
Orçamento Estadual para manutenção dos c

III - convocar, para as reuniões públicas rei
art. 92, o Ceas e os conselhos setoriais esp
natureza do serviço a ser conveniado;

IV - garantir a capacitação e o treinamen
que operam as ações conveniadas;

V - proceder à fiscalização da qualidade
da aplicação dos recursos alocados e respe

VI - tornar público, por meio do diário ofici
convênio realizado;

VII - estabelecer política de supervis
definindo normas e procedimentos para exe(

Parágrafo único - Deverá o órgão esta
cadastro único das entidades registradas coi
1 e II do ai. 8, divulgando as informações
Estado - "Minas Gerais".

Art. 13 - Para o estabelecimento de parce!
no diário oficial do Estado:

- a justificativa da necessidade de impi
específicas, em conformidade com o Plano
Estadual de Assistência Social;

II - indicação da região em que se localizar
III - indicação da forma e dos prazos de

pelos interessados;
IV - a homologação do convênio firmado,

qualidade a serem assegurados.
Ai. 14- Aplica-se à celebração dos convê

legislação estadual e a federal pertineni
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qualidade e o caráter
do convênio;
Assembléia Legislativa

tações específicas, nos
)5 ao cumprimento dos

recursos alocados no
'nvênios;
ionalizadas, indicadas no
cíficos, de acordo com a

) dos recursos humanos

a assistência prestada e
iva contabilização;
1 do Estado, o extrato do

da rede conveniada,
lo dos serviços.
l competente manter
me exigido nos incisos
vês do diário oficial do

o Executivo publicará

de ações sociais
e com a Política

o atendimento;
resentação de proposta

o prazo e os padrões de

de que trata esta lei a
especialmente a Lei
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Federal flQ 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
André Quintão
Justificação: A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da

Assistência Social - Loas, 1993, - consagraram a assistência social
como política pública, dever do Estado e direito do cidadão.
Integrando o chamado tripé da seguridade social, ao lado da saúde e
da previdência social, a assistência social passou a incorporar o
sistema de proteção social brasileiro, tornando-se política não
contributiva, de responsabilidade do Estado e acesso universal.

A Loas regulamentou os preceitos constitucionais garantindo a
provisão de mínimos sociais através de um "conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade". Instituiu um modelo de
gestão descentralizado e participativo, constituído pelas três esferas
de governo, com comando único das ações, e pelas entidades e
organizações de assistência social. Definiu, além disso, os
instrumentos para a gestão da política, a saber: criação dos conselhos
e fundos e elaboração dos planos de assistência social.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS -, aprovada em
2004, instituiu o Sistema único de Assistência Social - Suas -
assegurando o caráter de política de proteção social através da
implantação de ações de proteção básica e proteção especial
desenvolvidas pela rede socioassistencial. De acordo com a Norma
Operacional Básica - N0B12005 -, a rede socioassistencial, que
integra o Suas, é constituída por um conjunto de serviços públicos
desenvolvidos pelo Estado e pelas entidades e organizações de
assistência social, de forma complementar. Desta forma, as entidades
de assistência social são prestadoras de serviço e co-gestoras da
política. O Estado, além de responsável pela condução e execução da
política, deverá constituir a rede e normatizar e monitorar os serviços
socioassistenciais.

Portanto, todas as legislações e normatizações existentes
consideram as entidades e organizações de assistência social como
co-responsáveis pela execução dos serviços e pela defesa dos
direitos socioassistenciais.

Considerando as entidades e as organizações de assistência social
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de lei que ora apresentamos pretende constituir a rede
socioassistencial em Minas Gerais, através da celebração de
convênios entre o poder público estadual e as entidades.

O projeto de lei em tela estabelece a gestão democrática dos
convênios através de processo transparente e participativo, que
envolve o poder público, as entidades e D Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas -, reforçando, desta forma, o controle social.
Cabe ao poder público estadual a divulgação da justificativa da
demanda e dos critérios necessários para o estabelecimento dos
convênios, através da publicação no diário oficial. As entidades e o
Ceas participam, em conjunto com o órgão gestor, de reuniões
regionalizadas que irão avaliar a demanda e selecionar as entidades a
serem conveniadas.

O projeto de lei determina a renovação automática dos convênios
que possuem demanda justificada, comprovem a qualidade do
atendimento e preencham os requisitos legais, assegurando o caráter
continuado dos serviços de proteção sociai básica e especial, bem
como a qualidade das ações prestadas aos usuários da política de
assistência social. A rescisão de convênio l só poderá ser efetuada
mediante autorização do Ceas e, caso permaneça a demanda da
prestação do serviço, seus recursos deverão ser garantidos para a
mesma região. Determina, também, quepara as entidades que
possuem despesas com pessoal seja efetudo o pagamento da 13
parcela, além de assegurar a capacitação dbs recursos humanos que
atuam nas entidades.

As entidades e organizações de assistência social, para estabelecer
convênios com o poder público, deverão estar integradas ao Suas e
executar ações que estejam vinculadas à política e ao plano estadual
de assistência social. Ficam também assegurados os recursos para a
execução dos convênios, em dotações orçamentárias específicas que
deverão ser previamente aprovadas pelo Ceas.

Pela relevância social da matéria e pela necessidade de sua
imediata aprovação, em virtude da inexistência de regulamentação
específica para a área, confiamos na incondicional aprovação desta
proposta pela Casa.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.183/2006
Acrescenta o § 32 ao art. 27 da Lei n 9 15.293, de 5 de agosto de

2004, que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 27 da Lei n 2 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3:
"Art. 27- ( ... )
" 3 - Ao servidor que, no exercício de cargo de provimento em

comissão de Diretor de Escola, dele for afastado, sem ser a pedido ou
por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito de
continuar percebendo a remuneração do cargo em comissão, desde
que o seu exercício compreenda no mínimo 2 (dois) mandatos
completos, consecutivos ou não.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A proposição em tela tem por objetivo assegurar ao

servidor que ocupe o cargo em comissão de Diretor de escola
estadual o direito de continuar a receber a remuneração inerente ao
cargo após dois mandatos completos, consecutivos ou não. Trata-se
de justa reivindicação devido às peculiaridades da função em questão
e da maneira de escolha do servidor.

O cargo de Diretor é de dedicação exclusiva com carga horária de
quarenta horas semanais. Investido nessa função, o servidor é
responsável pelo bom andamento da atividade escolar, pelo
acompanhamento do ensino que está sendo ministrado e também
pela formação de nossos jovens. E ainda, é importante salientar que a
função de Diretor de uma escola vai muito além do exercício de
atividades administrativas. E também o Diretor grande responsável
pela interação da comunidade e escola, alunos, professores e demais
servidores do estabelecimento.

Já a nomeação para ocupar o cargo é feita pelo Governador e é
precedida de duas etapas: a primeira, a aprovação do servidor em
teste de conhecimentos específicos e, a segunda, a indicação pela
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Comunidade Escolar da chapa que contenha o nome do servidor,
conforme previsto na Resolução da Secretaria de Educação n Q 452,
de 3111/2003.

Outro ponto relevante é o fato de que o cargo é muitas vezes
ocupado por professores. A Constituição da República Federativa do
Brasil estabelece no art. 40 os requisitos para a aposentadoria dos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Em 1511211998, com a promulgação
da Emenda Constitucional n 2 20, houve o reconhecimento por parte
dos legisladores da necessidade de se estabelecer uma diferença
para aposentadoria dos professores, devido à especialidade da função
e dificuldades encontradas por aqueles que dedicam a vida ao
magistério.

De acordo com a regra, os requisitos de idade e de tempo de
contribuição para aposentadoria serão reduzidos em cinco anos,
desde que seja comprovado o efetivo exercício de docência, ou seja,
efetivo exercício em sala de aula. Dessa maneira, o servidor do sexo
masculino que ocupa o cargo de professor poderá aposentar-se aos
55 anos, de idade, desde que tenha 30 anos de contribuição, e a
servidora do sexo feminino que ocupa o cargo de professor poderá
aposentar-se aos 50 anos de idade, desde que tenha 25 anos de
contribuição. Entretanto, a partir do momento em que o professor
ocupa o cargo de direção de um estabelecimento escolar, ele perde o
direito à aposentadoria especial.

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.18412006
Declara de utilidade pública o Asilo São José da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São José da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Asilo São José da Sociedade São Vicente de Paulo

foi fundado em 6/1012003, no Município de João Pinheiro, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo cargo
que exercem.

.E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como principal finalidade a prática da caridade cristã no campo de
assistência social e da promoção humana. E, conforme previsto em
seu estatuto, no desenvolvimento de suas atividades não será feita
qualquer distinção quanto à raça, à condição social, ao credo político
ou religioso dos assistidos.

O Asilo São José já foi declarado de utilidade pública municipal por
meio da Lei n9 1.232, de 2005.

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

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

PROJETO DE LEI N Q 3.185/2006
Declara de utilidade pública o Asilo Sant'Ana da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo SantAna da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Asilo Sant'Ana da Sociedade São Vicente de Paulo

está sediado na cidade de João Pinheiro. E uma entidade civil, sem
fins lucrativos, com duração ilimitada. Foi fundado em 20/3/2003 e
encontra-se em regular funcionamento há mais de um ano. Sua
diretoria é composta por membros de reconhecida idoneidade, não
remunerados pelas atividades que exercem.
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De acordo com seu estatuto, a associação tem por finalidade a

prática da caridade cristã no campo da assistência social e da
promoção humana, mantendo estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos e proporcionando-lhes assistência
material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de
liberdade e dignidade.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.186/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Central de João Pinheiro da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

João Pinheiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de João Pinheiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Central de João Pinheiro da Sociedade de

São Vicente de Paulo foi fundado em 15/8/87, no Município de João
Pinheiro. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo cargo que exercem. E uma entidade civil de direito
privado e sem fins lucrativos.

O Conselho Central é um órgão executivo, vinculado
estatutariamente ao Conselho Metropolitano de Brasília, DF, e exerce,
por si próprio e pelas unidades vicentinas que lhe estiverem afetas, as
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social na área territorial compreendida pelos Municípios de
João Pinheiro, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom
Bosco e Riachinho.

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.187/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os

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

Bambuí os seguintes imóveis urbanos, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bambuí:

- terreno com 10.080m 2 (dez mil e oitenta metros quadrados),
registrado sob o n2 12.294, afls. 281 do Livro 3-J;

II - terreno com 1 0.000m 2 (dez mil metros quadrados), registrado sob
o n2 8.631, a fls. 20 do Livro 3-J;

III - terreno com 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), registrado
sob o n2 12.399, afls. 290 do Livro 3-J;

IV - terreno com 4.800m 2 (quatro mil e oitocentos metros
quadrados), registrado sob o n 9 9.438, a tis. 148 do Livro 2-AK;

V - terreno com 2.500m 2 (dois mil e quinhentos metros quadrados),
registrado sob o n2 6.406, a fls. 226 do Livro 2-X.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se
a instalação de órgãos municipais de interesse social.

Art. 2 - Os imóveis a que se refere esta lei reverterão ao patrimônio
do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista
no artigo anterior.

AI. 32 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: Os imóveis de que tratam os incisos 1 a III do art. l Q da

proposição foram doados ao Estado por particulares, enquanto os
referidos nos incisos IV e V o foram pelo próprio Município de Bambuí.
Em todos os casos, a transferência de domínio deu-se sem que ao

ai
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agente donatário fosse imputada nenhuma condição, pelo que ora
se pretende aliená-los na modalidade de doação.

Tendo em vista a ociosidade em que se encontram tais imóveis,
almeja o Chefe do Poder Executivo de Bambuí neles investir recursos
para reformá-los de modo a poder utilizá-los para atendimento a
necessidades sociais de grande interesse da comunidade local. Para
assim proceder, faz-se mister sejam transferidos ao domínio do
Município.

E de notar que o projeto prevê a reversão dos imóveis se não lhes
vier a ser dada a destinação prevista no prazo de três anos, contados
da lavratura da escritura pública de doação.

Diante dessas circunstâncias, contamos com o necessário apoio dos
nobres colegas parlamentares para a sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 2.755/2005, nos
termos do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 9 6.395/2006, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - pelos seus 20 anos
de fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pela Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Requerimento n2
6.382/2006 nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N 9 6.396/2006, do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Agnaldo Lima Soares,
Coordenador de Transplantes do Hospital das Clínicas da UFMG, por
sua atuação à frente desse serviço. (- A Comissão de Saúde.)

N 6.397/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá - Aciei - pelo transcurso de seus 81
anos de fundação.

N 9 6.398/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação 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 - pelos seus 14
anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)
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N 2 6.399/2006, do Deputado .Jayro [essa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o jornal "Diário do Rio Doce"
pela passagem de seu 48 Q aniversário. (- A Comissão de Transporte.)

N 9 6.400/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Diretoria do Sindicato dos
Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas Gerais -
Saae - MC - pelos 25 anos da assinatura de sua carta sindical. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Doutor Viana. Anexe-se ao Requerimento n 2 6.386/2006 nos termos
do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.)

N 2 6.401/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à diretoria da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu pela realização da 72 Exposição
Internacional de Gado Zebu. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N9 6.402/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulado voto de aplauso à diretoria da Faculdade Estácio de Sá
pelo recebimento do Diploma de Honra ao Mérito. (- A Comissão de
Educação.)

N 2 6.403/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à redução
do ICMS incidente sobre os combustíveis. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N 2 6.404/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Rotary Clube
de Itapecerica pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

N2 6.405/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Rotary Clube
de Guaxupé pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.406/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Rotary Clube
de Formiga pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.40712006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Rotary Clube
de Pains pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.408/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Rotary Clube
de Lavras pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.
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N 9 6.409/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de
Machado pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.41 0/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Elói Mendes
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.411/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Divinópolis
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.412/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Cruzília pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.413/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da
Prata pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.414/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N 2 6.415/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotaty Clube de Oliveira pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano. (- Distribuídos à Comissão
do Trabalho.)

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ 3.06312006.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
George Hilton e outros, Leonardo Moreira (4), André Quintão e outros,
Arlen Santiago e outros, Pauto Cesar e outros, Gustavo Corrêa e Célio
Moreira, das Deputadas Ana Maria Resende e outros, Ana Maria
Resende e Jô Moraes e da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente,
de Turismo, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
dos Deputados Elmiro Nascimento (2) e Dilzon Meio.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Mauri
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Torres; Deputadas, Deputados, imprensa, povo de Minas Gerais,
gostaria de relatar uma experiência que tive ontem em Montes Claros,
quando fui convidado a participar de uma reunião em que estavam
presentes cerca de 80 cidadãos de Montes Claros e do Norte de
Minas, os quais iniciaram um movimento contra a decisão arbitrária do
governo federal de suspender as cirurgias eletivas, os mutirões de
catarata e cirurgias de varizes. Nessa reunião de ontem, pude
presenciar a indignação daquelas pessoas idosas, que querem e têm
o direito de acesso ao Sistema único de Saúde, de se internar e de se
submeter a uma cirurgia relativamente simples, feita em ambulatório,
mas que traz um ganho de vida muito grande. Somente quem
conhece uma pessoa portadora de catarata pode analisar a covardia
desse ato do governo federal contra essas pessoas. O pior é que o
governo federal, o Ministério da Saúde, alega que essa medida era
necessária para contenção de gastos do Ministério, como se as
cirurgias de catarata fossem responsáveis pelos rombos que
acontecem, tossem os empecilhos para o desenvolvimento e o
crescimento do nosso país. Nós nos comprometemos em reunir a
Comissão de Saúde e iniciar imediatamente um movimento em nível
estadual e federal para mostrar ao governo federal e ao Ministro da
Saúde que o direito do cidadão e o dever do Estado não estão sendo
respeitados. Tive a satisfação de estar também com o Prefeito
Warmillon, da cidade de Pirapora, Norte de Minas, que, por meio de
um grande esforço da Prefeitura, promovia os mutirões do Médio São
Francisco. Cidades como Brasília de Minas, Montes Claros e Januária
estão absolutamente impedidas de fazer os mutirões das cataratas.
Nessa reunião, tivemos contato com várias pessoas ainda jovens,
portadoras de varizes dos membros inferiores, as quais já haviam sido
convocadas para participar dos mutirões de cirurgia de varizes, mas
hoje, de um momento para o outro, encontram-se impedidas de obter
um direito legítimo.

Gostaria de dizer, principalmente para as pessoas que nos estão
vendo e ouvindo neste momento, que a Comissão de Saúde marcará
uma ampla audiência pública, quando convidaremos companheiros,
hospitais filantrópicos, hospitais da rede pública, Secretários
Municipais de Saúde, para que possam participar e fazer esse
movimento em nível nacional, mostrando ao governo federal que não
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serão algumas cirurgias que irão comprometer as contas públicas
do, nosso país.

E necessário tampar os ralos que existem em Brasília; fazer com
que os responsáveis pelo destino do País, que têm a caneta nas mãos
e o poder de decisão, tenham o mínimo de respeito para com o povo
brasileiro e garantam-lhe os direitos que estão na Constituição, que
fazem parte de programas do governo federal e que, de um momento
para outro, tornam-se inacessíveis a grande parte da população
carente.

O Deputado João Leite (em aparte) - Acompanho, com atenção e,
de alguma forma, estarrecido, o pronunciamento importante que V.
Exa. faz da tribuna da Assembléia nesta tarde. Impressiona-me a
questão especialmente porque não vejo sentido em o governo federal
tomar uma atitude como essa que lesa os brasileiros e brasileiras
idosos e pobres, tão dependentes de um programa como esse.

Deputado Carlos Pimenta, neste ano, a carga tributária brasileira
atingiu 37,82% do PIB do País. Somente a arrecadação da CPMF,
criada justamente para financiar a saúde, passou de
R$20.000,000.000,00 para R$29.000.000.000,00. Estamos falando
em números superiores ao orçamento de Minas Gerais. Como é
possível um governo que tem uma arrecadação para a saúde que
representa praticamente 38% do PIB brasileiro encerrar um programa
tão importante para a saúde da população como esse?

Temos aqui uma outra média assustadora: 36% do rendimento bruto
do brasileiro eram gastos em tributos, mas, agora, em 2006, esse
percentual passou para 39,72%. O brasileiro está pagando para o
governo federal 40% do que ganha. E esse é o mesmo governo
federal que o Deputado Carlos Pimenta, da tribuna da Assembléia
Legislativa, denuncia ter encerrado um programa para o trabalhador e
a trabalhadora brasileiros.

Parabéns, Deputado Carlos Pimenta. Queremos acompanhar todo o
processo na Comissão de Saúde. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado João Leite.
Esse assunto tem que ser tratado à margem das questões políticas.
Pertenço ao PDT, que ajudou na eleição do Presidente Lula e que
esteve com ele no 22 turno, mas que, há muito tempo, não hipoteca
apoio e solidariedade ao governo porque ele perdeu o rumo da
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história; agora vem com essa ação absurda de suspender os
mutirões de cirurgias de catarata, quando há milhares de brasileiros
sem recursos para custear uma cirurgia desse porte.

Além disso, há o problema das pessoas que precisam ser
submetidas à cirurgia de varizes. Eles alegam que é uma cirurgia
estética, mas isso não é verdade. As pessoas portadoras de varizes
dos membros inferiores estão sujeitas a tromboses e não têm as
mesmas condições de trabalho que qualquer outro cidadão.

Deixamos aqui o nosso apelo, aproveitando a presença do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da Comissão de Saúde.
Apresentaremos um requerimento a essa Comissão para discutirmos
a questão, pois as alegações são fracas. Não é preciso ser médico
para contestar com veemência as alegações do Ministério da Saúde.

Qualquer cidadão está indignado e não concorda com as alegações
de que devam conter gastos com cirurgias estéticas e com aquelas
em que não há urgência. Sabemos que quem está passando por isso
e precisa dessas cirurgias são pessoas pobres.

Só mais 1 minuto, Deputado Adelmo Carneiro Leão. Gostaria de
falar a respeito da situação da BR-135. Passei por essa estrada, neste
final de semana,... Não está proibido Durval, sempre permito aparte,
mas estou abordando outro tema, que diz respeito diretamente ao
governo federal, e gostaria de externá-lo.

A estrada de Buenópolis até Engenheiro Navarro está
absolutamente intransitável. E a maior vergonha rodoviária nacional
que temos. Há um trecho - cerca de 60km - que está matando as
pessoas, quebrando os carros, causando prejuízos para aqueles que
transitam por lá. O governo federal lançou o programa emergencial
que poderia dar certo, mas esse programa ainda não chegou na
nossa região. Ele não está atuando nessa rodovia de escoamento da
produção do Norte de Minas, de transporte de passageiros.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Agradeço ao
Deputado Carlos Pimenta, Vice-Presidente da Comissão de Saúde.
Quando se trata de questões polêmicas no setor de saúde, é
importante que, por meio de audiência pública, que dá oportunidade a
todas as partes, tratemos do assunto num espaço plural, em que
diferentes instituições e atores tenham a oportunidade de debater,
discutir, explicar as diferentes posições.

rÃ



713
Venho aqui, primeiro, para propor a V. Exa. que nós, por meio de

uma audiência pública, possamos tratar desse tema com o Ministério
da Saúde, e tenho convicção de que não haverá nenhum obstáculo.
Será onde teremos a oportunidade de fazer críticas e saber das
razões, programas e ações do Ministério da Saúde. Essa questão é
importante para que não fique aqui a idéia exposta pelo nosso
valoroso colega Deputado João Leite, que, na realidade, ao fazer essa
avaliação, não é justo - e considero o Deputado João Leite uma
pessoa da mais alta referência de compromisso nesta Casa. Tenho a
certeza de que seu espírito é de justiça, e quero clamar por esse
espírito para, quando ele tratar de impostos e de questões aqui
analisadas para acusar o governo federal...

Quero propor e convidar o Deputado João Leite para que, no espaço
que oferece oportunidade igual para todos, possamos discutir e
encontrar soluções, mais que fazer acusação vazia e injusta, já que,
quando se trata de impostos, deve-se levar em consideração o
governo do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta - O companheiro Deputado Adelmo
Carneiro Leão chegou atrasado. No início da minha fala, eu disse que
levarei para a Comissão de Saúde essa questão. Estou apenas
relatando o drama apresentado ontem - cerca de 80 pessoas que
precisam ser operadas e que querem livrar-se de doenças, como
mulheres portadoras de varizes e pessoas que não enxergam por
causa da catarata.

Vamos levar o tema para a Comissão. Mais do que posições
políticas, esperamos convencer o Ministério da Saúde da necessidade
de dar as mãos e apoio a esses milhões de brasileiros que precisam
das ações do governo federal. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

cumprimento o povo de Minas Gerais, a imprensa e demais presentes.
Ouvi atentamente as palavras do Deputado que nos antecedeu. A
saúde no Brasil e em Minas precisa de muitos aperfeiçoamentos no
atendimento e na universalização. Por outro lado, é evidente o quanto
o setor avançou principalmente na implantação do SUS.

0 governo do Presidente Lula dobrou o número de equipes do
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Programa Saúde da Família - PSF - e aumentou os recursos para
especialidades em diversas áreas. A saúde bucal, por exemplo,
sempre foi precária ou inexistente no governo anterior. Hoje o
Programa Brasil Sorridente é vitorioso, com centros especializados
nas cidades-pólo do País, além dos dentistas presentes no PSF e
demais iniciativas dos Municípios. Só para lembrar algumas
experiências positivas, cito também o Samu - atendimento de
emergência.

Discordo dos números, porque o governo Aécio, nesses quatro
anos, deixa um débito de quase R$3.000.000.000,00 na saúde, pois
não cumpre o compromisso de destinar 12% do valor da arrecadação
ao segmento.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Fico apreensivo e
inquieto ao ver os Deputados da base do governo Aécio Neves
atacarem o governo federal sem, pelo menos, oferecer oportunidade
para fazermos essa discussão num espaço democrático. Ao mesmo
tempo, nada falam do governo de Minas Gerais.

O João Leite veio falar de uma coisa ultrapassada, vencida. A
CPMF, criada no governo do PSDB, naquela época não se destinou à
saúde. Depois de cinco anos e meio da aprovação da emenda na
Constituição da República, que traz outros referenciais, o Deputado
João Leite vem aqui acusar o governo Lula. Ele está atrasado quase
10 anos no referencial para acusar o governo federal. Isso é
inaceitável. Temos que trabalhar para fazer as críticas devidas,
merecidas. E justo e importante criticar o governo federal, mas na
dimensão do nosso tempo e da responsabilidade do governo. Não
vamos arrancar do passado questões ultrapassadas. Todos sabemos
que a Emenda n 29 estabelece que todos os Poderes da República
têm responsabilidades com a saúde.
O Deputado João Leite cita o valor da CPMF de

R$29.000.000.000,00 e não sabe, por exemplo, que o governo federal
dobrou os recursos para saúde nesses quase quatro anos. Nesse
tempo estamos aplicando em torno de R$37.000.000.000,00 da União
na saúde. Esses recursos estão sendo aplicados com base na
Emenda n 2 29, cumprindo essa emenda e com o reconhecimento do
Conselho Nacional de Saúde. Porém a determinação do CNS não
vale para o Estado de Minas. Se valesse, o governo de Minas, só no
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ano passado, teria aplicado mais de R$800.000.000,00 apenas no
setor de saúde. Isso significaria mais remédios, melhores hospitais,
melhores salários e mais dignidade para os servidores da saúde. Essa
era a proposta, mas lamentavelmente vemos esse nhenhenhém do
FHC, que não ajuda a avançar nem contribui para a construção de um
diálogo de alto nível no Estado Democrático de Direito e de justiça.
Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Adelmo. Sua
experiência e seu trabalho à frente da Comissão de Saúde é um
exemplo para todos nesta Assembléia.

O segundo tema do qual tratarei diz respeito a um dos programas
mais importantes do Presidente Lula, e que tem uma repercussão
extremamente importante no Estado de Minas Gerais. E o maior
programa de transferência de renda, não somente do Brasil, mas da
América Latina e da América do Sul. Trata-se do Programa Bolsa-
Família. Esse programa acertou ao unificar alguns programas sociais
já existentes, universalizando o atendimento e possibilitando o
repasse de maior volume de recursos e de valores para as nossas
famílias. Hoje o programa atinge 9 milhões de famílias, quase 40
milhões de pessoas. Somente em Minas Gerais, atende mais de 1
milhão de famílias, e, por ano, recebemos R$2.000.000.000,00 para
programas que estão mudando claramente a vida das nossas
populações, especialmente a mais empobrecida.

Somado a essas experiências, integrando as condicionalidades nas
áreas da saúde e da educação, o Programa Bolsa-Família, pelo
próximo anúncio do Presidente Lula, subirá de valor, chegando a
R$120,00 por família. Além da universalização e da preocupação
ligada à política do Fome Zero, erradicando a fome deste país e
melhorando a qualidade e a quantidade da alimentação, esse
programa tem o grande mérito de somar-se a outras políticas
complementares, estruturantes e integradoras para alterar a vida da
nossa população. Políticas como a da agricultura familiar, cujo
investimento do governo federal já soma R$9.000.000.000,00, oferece
crédito a quase 2 milhões de pequenos agricultores, ajudando a
baratear a alimentação, fazendo com que os agricultores permaneçam
no campo e tenham uma vida mais saudável, agregando valor ao
produto da agricultura familiar e aumentando a qualidade e a
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quantidade da alimentação de quem mora na cidade.
Há também política estruturante relacionada aos programas de

inclusão produtiva. As famílias do Programa Bolsa-Família, a partir
dos Centros de Referência da Assistência Social, passam a ser
atendidas nas áreas de assistência social e de psicologia. As famílias
vulneráveis passam a ter acesso a programas estruturadores de
geração de trabalho e renda, seja na indústria de confecção, seja nas
pequenas fábricas ligadas principalmente à alimentação, seja nas
pequenas unidades produtivas de doce, o que alterará a vida dessas
famílias que estão no Bolsa-Família, no Centro de Referência da
Assistência Social, na Casa das Famílias ou que participam de outros
programas complementares. Esses programas melhorarão a
qualidade de vida e permitirão a redução permanente da desigualdade
social, principalmente com a diminuição da pobreza no nosso país.

A pesquisa do PNAC demonstra que, somente no ano de 2004, mais
de 3 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. Com  o aumento
real do salário mínimo e com a distribuição de renda, pela primeira vez
na história caiu a renda dos mais ricos e elevou-se a renda dos mais
pobres. E um processo em desenvolvimento. A partir do momento em
que o Brasil promove o desenvolvimento sustentável social,
possibilitando a inclusão de 53 milhões de pessoas no processo de
construção cidadã, tornamo-nos um país mais justo, igual e solidário.

Por isso, defendemos aqui o programa Bolsa-Família, cujo
atendimento, até junho, chegará a 11 milhões de famílias,
aumentando também o valor para cada uma das famílias. Espero que,
imediatamente, além dos programas que já integram as áreas da
saúde, da educação e da inclusão produtiva, possamos pensar em
alternativas para que essas famílias se emancipem, sejam
protagonistas de sua própria história, por meio de programas
complementares oferecidos pelos próprios Municípios. Com bons
projetos, os Municípios podem captar recursos do governo federal do
Presidente Lula e do governo estadual para executá-los nos
Municípios.

Podemos citar várias experiências positivas em diversos Municípios,
ao se conseguir integrar programas preocupados com o cuidado da
saúde e da educação, como os de agricultura familiar, de geração de
trabalho e renda, de inclusão produtiva.
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Estamos construindo um país mais igualitário. Conseguimos

estancar o nível de desigualdade social neste país. Estamos rumo ao
desenvolvimento, com a criação de mais de quatro milhões de
empregos formais, com postos de trabalho com carteira assinada,
além da criação de quase dois milhões de trabalhos informais.

Ressalto a criação de tantas universidades federais, que já são 11.
Se lembrarmos que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso só
construiu uma universidade federal, porque se construiu o Estado de
Tocantins, podemos dizer que estamos trilhando o caminho do
desenvolvimento, pensando também numa educação de qualidade.

Agora aguardamos a aprovação do Fundeb pelo Senado, o que
destinará mais recursos, ao longo dos próximos anos, à educação
infantil e à melhoria da qualidade do ensino fundamental. Há também
o comprometimento do governo federal com o ensino médio,
associando mais recursos aos poucos que são destinados pelo
Estado à educação. Todas essas ações são para que tenhamos uma
educação que promova o desenvolvimento, inclua socialmente os
mais pobres e gere cidadania neste país.

Enquanto a nossa juventude se prepara para ter acesso à
universidade pública de qualidade, que recebe cuidado especial do
Presidente Lula e do MEC, vemos o ProUni. Já são quase 120 mil
jovens vindos das classes populares com acesso à bolsa integral ou
parcial que estão estudando em faculdades ou em universidades
particulares. Só em Minas Gerais são 17 mil novas vagas para
pesquisa e para o ensino dos nossos estudantes que, dessa forma,
podem cursar o ensino superior, que é direito de todos, inclusive de
quem não pode pagar uma mensalidade.

Quero registrar os programas vitoriosos do governo Lula que cada
vez mais são demonstrados nos resultados das pesquisas. E mesmo
com tudo que a mídia tem-nos feito, o Presidente Lula continua sendo
o grande favorito nesta eleição e na sua reeleição. Muito obrigada.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Fui citado, e não

entendi a motivação disso. A observação que fizemos incomodou
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muito. Não quero tomar muito tempo, porque estou inscrito para
falar após o Deputado Rogério Correia.

O Deputado ficou incomodado, mas mais incomodados estão os
brasileiros que não podem se submeter à cirurgia da catarata. Os
números que apresentamos não são meus, mas do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário. Nunca se arrecadou tanto como agora no
País. E a regulamentação da Emenda n Q 29 não depende do governo
do Estado de Minas Gerais, mas do governo federal. Prefiro trabalhar
com os números apresentados pela Frente Parlamentar da Saúde do
que com os apresentados pelos Deputados. E demonstrarei aqui
quais são os números do governo federal.

E importante dizer também que depende da base do governo federal
a aprovação da emenda que vincula recursos à assistência social.
Noutro dia, conversei com o autor da emenda, o Deputado Federal
Eduardo Barbosa.

Não entendi o ataque gratuito que sofri. Isso incomoda tanto? A
arrecadação da CPMF passou de R$20.000.000.000,00 para
R$29.000.000.000,00, e o governo ainda está cortando programas
neste país. Estou apoiado em números seguros, que devem ser
apresentados. Normalmente querem calar as pessoas; não se pode
falar. Esses são números do País. Não entendi o ataque que sofri
neste Plenário. Tentam calar as pessoas. Não responderei da mesma
maneira; ocuparei a tribuna da Assembléia e mostrarei esses
números, pois não sou injusto. Mostrarei os números da internet para
qualquer cidadã e cidadão que quiserem ver.

Não consigo entender um governo que tem arrecadado tanto cortar
programas que atendem a famílias pobres do País, idosas e idosos
que dependem da cirurgia de catarata. O programa de mutirão das
cataratas, que foi interrompido, realizou muitas cirurgias. Ouvimos
muitas coisas que não correspondem à realidade.

No governo passado, houve a criação de várias universidades, como
a de São João dei-Rei.

Queremos lamentar a forma como alguns reagem todas as vezes
que mencionamos números, discutimos questões. Somos tratados
assim, mas, neste pais, estamos nos acostumando a receber esse
tipo de tratamento. Vimos como um caseiro foi tratado, com a quebra
do seu sigilo bancário. Foi um ataque a uni cidadão brasileiro das
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nossas classes mais carentes, um desrespeito, especialmente, a
um artigo muito importante da nossa Constituição: o art. 5, dos
Direitos e das Garantias Fundamentais.

Podemos e devemos esperar tudo, mas não nos amedrontaremos.
Não temos medo dessa maneira de tratar as pessoas. Continuaremos
a citar números, que são públicos. Estou inscrito logo após o
Deputado Rogério Correia e continuarei a falar sobre essas questões.

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que V. Exa. me concedeu para
que eu pudesse me defender.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito a
palavra pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero pedir
desculpas ao Deputado João Leite por ter recebido a minha tala como
um ataque pessoal. Fiz uma crítica. Quero ainda convidá-lo a
participar conosco, nesta Casa, de discussão sobre saúde. Disse que
V. Exa. foi injusto em relação à maneira de nos dar informação, em
linha de acusação ao governo federal, sem que tivéssemos
oportunidade de discutir o assunto. Insisto em que façamos essa
discussão, essa avaliação, essa análise. V. Exa. afirmou que o caseiro
foi vítima de um ataque; pela sua inteligência, pela sua posição de
destaque nesta Assembléia, não merece se colocar nessa posição.
Com isso, não defendo os ataques e os erros do governo federal. Há
erros que podem carecer de alguma crítica. Mas não podemos
misturar as coisas. Quero repetir, com insistência, que podemos fazer
uma discussão.

Quando o Deputado Carlos Pimenta falou sobre o mutirão da
catarata, propus e faremos - V. Exa., Deputado João Leite, está
convidado a participar conosco - uma discussão, em um espaço em
que possamos ouvir as razões, os motivos de o governo federal ter
tomado uma decisão dessa natureza. Dessa forma,
compreenderemos e, compreendendo melhor, poderemos continuar a
criticar. Considero que há razões que não conhecemos, que V. Exa.
não conhece, e poderíamos nos apropriar do conhecimento para
melhor interferir em favor do interesse popular. Também fico
apreensivo quando há um ataque.
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É verdadeiro que a situação tributária no Brasil está muito alta.
Mas não se trata apenas de uma questão federal. Também há, no
Estado, tributos altíssimos, como os cobrados em relação à energia
elétrica. Se é para fazermos crítica, cobrando dos governos correção,
mudança de rumo, compromisso maior com o interesse público, cabe
a nós, parlamentares de Minas Gerais, Deputados Estaduais, mais do
que falar do governo federal, que está ausente ou menos presente,
mas cumprir o dever constitucional de cobrar do governo do Estado.
Essa é a nossa função: fiscalizar as ações governamentais do
governo de Minas Gerais.

Deputado João Leite, em relação à saúde, o governo federal está
muito mais avançado.

Se não está plenamente de acordo, porque a Frente Parlamentar em
Defesa da Saúde no Congresso Nacional critica e cobra do Governo
Federal, clama pela regulamentação da Emenda à Constituição n Q 29,
o Ministério Público Federal, Deputado João Leite, o Ministério Público
Estadual e o Conselho Nacional de Saúde fazem uma cobrança
objetiva e denunciam o governo do Estado pelo descumprimento da
Emenda à Constituição n 2 29, sendo ela regulamentada ou não.

Nenhum órgão deste país - Tribunal de Contas da União, Ministério
Público, Conselho Nacional de Saúde - está cobrando do Governo
Federal. Aliás, Deputado Rogério Correia, o Conselho Nacional de
Saúde diz que o governo federal está cumprindo. E as análises e os
dados do Conselho Nacional de Saúde mostram que o governo do
Estado de Minas Gerais, juntamente com outros 17 ou 18 Estados
brasileiros e mais 40% dos municípios brasileiros, não cumpre. Não
há uma cobrança.

Temos de tomar como referencial não só aquilo que nos atende do
ponto de vista da nossa percepção individual. Quais são os órgãos
mais importantes deste Estado para tratar da saúde, senão o
Conselho Nacional, o Conselho Estadual de Saúde e o Ministério
Público?

Deputado, quero agradecer ao Presidente a oportunidade e aos
demais Deputados. Insisto em que podemos, mais do que acusar um
ao outro, ter um bom diálogo e encontrar as melhores soluções para
Minas Gerais e para o Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados

e Deputadas, bancada da imprensa, cidadãos e cidadãs que nos
visitam hoje na Assembléia Legislativa, telespectadores da TV
Assembléia. Antes de entrar no assunto que me traz à tribuna,
gostaria de complementar o raciocínio do Deputado Adelmo. Tivemos,
no Dia Mundial da Saúde, uma plenária dos Conselhos de Saúde, do
Estado e dos Municípios para tratar da regulamentação da Emenda à
Constituição n Q 29, que precisa ser regulamentada. Pareceu-me muito
claro que, apesar de não existir a regulamentação da emenda, os
Estados e os Municípios devem seguir as orientações do Conselho
Nacional de Saúde. Geralmente são os Estados que menos investem
naquilo que a emenda à Constituição determina, ou seja, aplicação de
12% da arrecadação no Sistema Unico de Saúde - SUS. Os Estados
são os que menos investem. A exceção do Maranhão, Minas Gerais é
o Estado que menos investe em saúde. Por isso, Aécio Neves sairá
do governo com uma dívida aproximadamente de R$2.700.000.000,00
por não cumprir o que determina a Emenda à Constituição n2 29.

Ora, se os Deputados estão preocupados com a regulamentação da
Emenda à Constituição n2 29, em especial os Deputados do PSDB, é
necessário que pressionem o Governador Aécio Neves para cumprir a
Emenda à Constituição n g 29, mesmo sem a sua regulamentação no
Congresso Nacional. A Prefeitura de Belo Horizonte faz isso. A
emenda não está regulamentada, mas o Prefeito Fernando Pimentel
aplica mais de 15% na saúde pública em Belo Horizonte.

Parece-me que há má-vontade do governo na aplicação dos 12%. E
é, assim, aliás, que se faz o déficit zero. Faz-se também o déficit zero
pagando-se a uma professora ou a um servidor público um piso menor
do que R$350,00, que é o salário mínimo. Uma professora da 1 2 á 4
série voltou a receber menos que o salário mínimo neste mês. O seu
piso salarial é R$323,00, e o salário mínimo foi para R$350,00.
Servidores da área da saúde e outros têm piso salarial até de
R$300,00, e não terão aumento.

Deputado Ricardo Duarte, aproveitando o ensejo, comunico que
estou apresentando um projeto de lei muito simples, o qual o
telespectador poderá achar estranho. Para sua aprovação, espero o
apoio do bloco da Oposição - e certamente o terei -, mas gostaria
também de solicitar o apoio das Lideranças do governo e do bloco da
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Situação. Infelizmente, em Minas Gerais, é preciso a apresentação
do projeto que fiz.

O projeto diz o seguinte: "O vencimento básico das carreiras das
administrações direta e indireta do Poder Executivo e dos Poderes
Legislativo e Judiciário não poderá ser inferior ao salário mínimo
nacional". Parece óbvio que uma professora ou um servidor público
não ganhem, de piso, Deputado Roberto Carvalho, menos que um
salário mínimo. O telespectador poderá não entender o porquê de se
apresentar um projeto dessa natureza.

Em Minas Gerais, é necessário que haja esse projeto porque o
Governador continua pagando menos que um salário mínimo a
servidor público. Muitas vezes paga R$300,00 ou R$323,00 á
professora da 1 4 à 41 série. E um absurdo isso acorrer no 2 Q Estado
mais rico do País.

O Governador poderia ajudar na aprovação do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb -, que está parado no
Congresso Nacional, nas mãos de um Senador do PFL, de oposição
ao Lula. E ainda acreditam que fazem oposição ao Presidente Lula, ao
não deixarem aprovar que a União coloque mais R$4.500.000.000,00
na educação pública, e também ao não deixarem votar o Orçamento.
O Governador Aécio Neves está em Brasília para continuar a
atrapalhar a votação, pelo Congresso Nacional, do Orçamento do
País. Já estamos no mês de abril, e até agora a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal não votaram o orçamento do País.

Os servidores públicos precisam saber quem é quem no País. Cerca
de 60 mil professores das universidades públicas federais aguardam
reajuste que depende da aprovação do orçamento, está incluído no
orçamento de 2006. Esses professores estão sem aumento porque o
PSDB e o PFL não querem votar o orçamento.

Além disso, cerca de 200 mil servidores estão esperando a
aprovação de seus planos de carreira, que não podem ser votados
porque o Congresso Nacional está parado por causa do PSDB e do
PFL. E assim por diante, vários projetos que poderiam ajudar o País,
as estradas e os servidores públicos não são votados por causa dessa
Oposição ranheta e inconseqüente ao governo Lula, que está
atrapalhando o País.

Essa Oposição está atrapalhando o País, e não o Presidente Lula,
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que vai bem nas pesquisas. O Brasil poderia estar desenvolvendo-
se mais, se não houvesse uma Oposição tão sectária e irresponsável,
coisa que aqui não fazemos.

O Deputado Sargento Rodrigues está solicitando-nos hoje a
aprovação de um projeto do fardamento da Polícia Militar, que
também ajudará a Polícia Civil - os companheiros do Sindpol aqui
estão, e parabenizo-os pela presença - e os integrantes do Corpo de
Bombeiros. Enfim, votaremos esse projeto porque não estamos aqui
fazendo oposição ao povo mineiro, como infelizmente fazem o PSDB
e o PFL no governo federal, não votando o orçamento.	 -

Votaremos favoravelmente ao projeto do fardamento dos policiais. E
obrigação nossa não fazer oposição aos policiais e aos integrantes do
corpo de segurança. E bom que o povo preste atenção ao que está
acontecendo no País. E só crise, e uma crise que o PSDB e o PFL
querem fazer com que o Brasil viva. A intenção desses dois partidos é
apenas prejudicar o governo Lula.

Não há quem agüente mais essa situação. Tanta crise e a não-
aprovação de projetos de interesse da população. E ainda vai hoje o
Governador Aécio Neves a Brasília para pedir aos Deputados que não
aprovem o orçamento porque o dinheiro que ele diz ter direito não foi
ainda aprovado.

Há uma sugestão do Deputado Gilmar Machado de colocar no
orçamento o que os governos têm direito, pela Lei Kandir, e pagar o
excedente a partir do que exceder na arrecadação da União. Esse
procedimento foi feito no ano passado, e os Governadores receberam
a totalidade dos recursos.

O Deputado Gilmar Machado apresentou essa proposta, mas, ainda
assim, o PSDB e o PFL afirmam que não queriam o orçamento.
Querem atrapalhar o Lula, mas, na verdade, atrapalham o País. E
bom que os nossos eleitores e telespectadores saibam disso.

Corro o risco de não ter tempo suficiente para abordar um assunto
importante. Há aproximadamente um mês e meio, ocupei esta tribuna
por solicitação do ex-Deputado Paulo Petersen, que apresentou a
denúncia de que estava sendo feita uma ligação asfáltica entre
Carangola e Caiana, por meio do DER. Essa ligação asfáltica era
desnecessária, pois ligaria o nada a lugar nenhum, ou melhor, ligaria
uma cidade a um latifúndio, o único beneficiado.
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O Deputado Paulo Petersen me apresentou diversas fotografias e
um vídeo, que escutei atentamente. Solicitei ao governo a paralisação
da obra, escolhendo outro trecho na Zona da Mata, apontado por ele,
uma vez que essa ligação não beneficiaria quase ninguém, a não ser
o proprietário desse latifúndio, o Sr. Juarez Quintão Hosken, ex-
Deputado Federal. Isso beneficiaria um laticínio de sua propriedade e
o Aras Parada Geral.

O Deputado, então, resolveu levar essa mesma denúncia ao
Ministério Público. Procurou o Ministério Público Estadual, por meio do
Sr. Eduardo Nepomuceno de Souza, Promotor de Justiça e Defesa do
Patrimônio Público, que averiguou as denúncias do Deputado Paulo
Petersen, deu-lhe razão e mandou paralisar a obra do Pró-Acesso,
ligando Carangola a Caiana.

Entre as múltiplas considerações para tomar a decisão, Eduardo
Nepomuceno alegou que ambos os Municípios já são providos de
acesso asfáltico, que o objeto da contratação não se baseou em
escolha técnica, que mais de 80% do trecho a ser asfaltado possui
tráfego extremamente baixo, que a Constituição Federal,
expressamente, reconhece a eficiência como princípio norteador da
administração pública, que a impessoalidade é principio
constitucional, sendo vedada a prática de atos administrativos que
individualizem, identifiquem e favoreçam determinadas pessoas em
detrimento da coletividade.

O representante do Ministério Público observou ainda que o primeiro
trecho da obra de Um de extensão, apontado como prioritário pelo
próprio DER, atende somente a algumas propriedades rurais da
região, notadamente o acesso ao imóvel rural do antigo líder político
Juarez Hosken. Dessa forma, o Ministério Público determinou uma
recomendação, dirigida às Secretarias de Fazenda, de Transporte e
Obras Públicas, de Planejamento e Gestão, solicitando a imediata e
incontinente paralisação das obras e suspensão da execução do
contrato, a fim de evitar maiores danos ao erário estadual, por se
tratar de obra dispendiosa, não prioritária e com veementes indícios
de interessar a pequeno grupo de favorecidas.

Parabenizo o Deputado Paulo Petersen, Presidente do PMDB de
Carangola, pela fiscalização de uma obra, que era desnecessária.
Felizmente, o Ministério Público deu guarida e solicitou a paralisação
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dessa obra. Essa é uma vitória da fiscalização. Esperamos que o
Governador Aécio Neves, de fato, paralise as obras - parece que já o
fez - e que esse recurso seja destinado a outras cidades, a que o Pró-
Acesso não chegou, apesar da promessa. Lembrem-se de que a
promessa era de que todos os Municípios mineiros estariam ligados
pelo Pró-Acesso até dezembro de 2006.

Duvido que isso ocorra. Foi mais uma peça publicitária do governo
do Estado de Minas Gerais entre tantas outras que somos obrigados a
assistir no horário nobre.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
gostaria apenas de falar sobre assunto que V. Exa. e o Deputado
Adelmo Carneiro Leão abordaram muito bem, que é a saúde. De
acordo com os números, parece realmente que a prática tem
demonstrado que o PSDB não gosta, não quer e não prioriza a saúde.
Falo por minha cidade, Betim, que era uma referência nessa área.
Construímos um hospital para atender à região metropolitana. O que
vemos hoje é um sucateamento, um apedrejamento do hospital
regional, que atendia grande parte da população. Está acontecendo o
contrário, ou seja, antes a população ia a Betim para se tratar nesse
hospital; agora, o povo de Betim vem para Belo Horizonte ou para
outras cidades próximas para se tratar.

Estamos promovendo uma audiência pública aqui para discutir esse
assunto, porque, quando a saúde no Brasil era bem pior, Betim era
referência. Hoje, o governo Lula quase dobrou as verbas para essa
área em todo o Brasil, e a saúde em Betim piorou. Por que isso
ocorreu? E porque essa área não é prioritária. Do que o pobre mais
precisa? De uma saúde e de uma educação de qualidade, para que
possa alavancar-se e avançar nesse mundo.

Portanto, ratifico essa preocupação. Estamos aqui para contribuir,
para que possamos ter uma saúde realmente pública, gratuita e de
qualidade na região metropolitana do Estado de Minas Gerais e do
Brasil.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Jésus
Lima. Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa. a
disponibilidade do tempo. Apenas solicito-lhe mais 30 segundos para
encerrar o meu pronunciamento e pedir o apoio dos nobres colegas
para o projeto de lei que apresento.

rs



726

A proposição estabelece que nenhum servidor público estadual
receba, Deputada Jô Moraes, menos de um salário mínimo de piso
salarial em Minas Gerais. É mais do que justo que esse projeto
comece a tramitar hoje. Estou dando ciência disso aos nobres
Deputados e aos telespectadores da TV Assembléia.

Para que conste na ata, gostaria de citar alguns dados. Em 2003,
não foram investidos R$408.000.000,00 no SUS - o que deveria
ocorrer em Minas Gerais, segundo a Emenda n g 29 -: em 2004,
R$642.000.000,00; em 2005, segundo nossa estimativa,
R$774.000.000,00, caso tivesse sido aplicado o que constava no
Orçamento - provavelmente não foram investidos mais do que isso; e,
em 2006, R$970.000.000,00. Esse cálculo totaliza, pelo menos,
R$2.794.000.000,00, que deixaram de ser investidos. A desculpa é
que não houve regulamentação. Repito: Belo Horizonte investiu 15%
ou até mais na saúde, apesar de não existir regulamentação.
Esperamos que, de fato, a Emenda n Q 29 seja regulamentada, mas
também temos de cobrar o fato de não ter sido aplicado o que deveria
no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores da TV
Assembléia, serei rápido. Aguardamos a votação do importante
projeto que o Governador Aécio enviou à Assembléia Legislativa
relativamente ao fardamento da Polícia Militar, o qual também alcança
a Polícia Civil. Votaremos a favor dessa proposta. O PSDB está
orientado a votar favoravelmente por se tratar de iniciativa justa do
Governador.

O governador está em Brasília defendendo os interesses de Minas
Gerais, que tem riquezas, como o minério e o café, indo para fora,
enquanto o governo federal não pretende repassar absolutamente
nada ao Estado. Portanto, quem está paralisando o Congresso e o
País é o governo federal, é o governo do PT.

A Oposição deseja votar, mas quer mais justiça. Além disso, que
Minas Gerais, que contribui tanto para essa balança comercial com as
riquezas do povo mineiro, receba recursos da Lei Kandir.

Rapidamente gostaria de falar sobre um estudo realizado pelo
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Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT -, que indica
que, em 2005, a carga tributária brasileira atingiu 37,82% do PIB do
País, ou seja, mais de um terço de toda a riqueza nacional é
destinada ao pagamento de impostos. De todos os impostos pagos
pela população brasileira, 70% são de competência federal - é
importante a população mineira ter conhecimento disso -, sendo esses
recursos encaminhados ao governo federal. Diante disso, conforme
estudos do IBPT, R$514.000.000.000,00 estão nos cofres do governo
federal. O mais assustador é computar, de forma "per capita", o
imposto pago pelo brasileiro. O histórico da arrecadação "per capita" -
somatório das arrecadações dividido pelo número de habitantes -
demonstra, com clareza, o astronômico aumento da carga tributária no
País. Em 2002, era de R$2.738,95; 2003, R$3.095,34; 2004,
R$3.587,51; e 2005, R$3.987,46. Esse é um crescimento nominal de
45,58% no período de 2002 a 2005. O brasileiro que, em 2002,
pagava R$2.738,95 de impostos passou a pagar R$3.987,46 -
aumento da carga tributária na ordem de 45,58%.

A arrecadação federal em 2005 representa assustadores
R$23.000.00 por segundo. O relógio está girando. Repito: isso é o que
representa a arrecadação do governo federal. Deveríamos mudar a
comemoração do Dia do Trabalho, de 1 2 de maio para o dia 25 de
maio, já que essa é a atual data de alforria do trabalhador brasileiro e
tão importante para ele. Até essa data, todo o suor e o sangue do
trabalhador serão encaminhados para o pagamento de tributos. O
salário após essa data poderá ser usufruído pelo trabalhador.

Há outra média que nos assusta. Em 2003, do rendimento bruto do
brasileiro, 36,98% foram destinados ao pagamento de tributos. Em
2004, a média alcançou 37,81%. Em 2005, chegamos ao patamar de
38,35%. Em 2006, a previsão é de que 39,72% de todo o rendimento
do trabalhador, sejam destinados a impostos, praticamente 40% do
que o trabalhador recebe. O brasileiro trabalhará 145 dias em 2006
para o Estado. Na Argentina e no Chile, nossos vizinhos, trabalha-se
respectivamente 97 e 92 dias. Devemos questionar o governo federal
como estão sendo gastos os recursos oriundos de nossos impostos.
Em 2005, a União gastou com serviços bancários um valor
equivalente às aplicações em cultura e esporte; e os gastos com
serviços bancários pagos pelos Poderes Executivo, Legislativo e
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Judiciário foram equivalentes a R$513.000.000,00, desembolsados
pelos Ministérios da Cultura e Esporte, sem considerar os restos a
pagar pagos de exercícios anteriores.

A manutenção dos serviços junto aos bancos custou para a União
R$500.000.000,00, exatamente o mesmo valor gasto em conjunto
pelos dois Ministérios.

De 2000 a 2005, saíram dos cofres públicos, para o pagamento de
serviços aos bancos, um total de R$2.900.000.000,00.

Os R$155.000.000,00, referentes ao pagamento dos serviços
bancários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, em 2005, superaram o total de investimento de apenas
R$83.000.000,00, realizado pela Pasta no mesmo ano. Entre os
investimentos do Ministério, estão a construção de centros públicos de
atendimento à pessoa portadora de deficiência, crianças e
adolescentes, construção de cisternas e a instalação de bancos de
alimentos.

Gastos da União com os bancos. Serviços bancários: em 2002,
R$340.000.000,00; em 2003, R$51 1.000.000,00; em 2004,
R$377.000.000,00; em 2005, R$513.000.000,00.

Empresas faturam milhões como atravessadoras de compras
federais. Só no ano passado, o governo federal gastou
R$6.000.000.000,00 na compra de produtos que vão desde caneta e
papel até materiais de farmácia e construção, para suprir
necessidades dos três Poderes. Como a maioria das compras é feita
por meio de licitação, o governo acaba adquirindo os bens de
empresas atravessadoras, que fornecem produtos sem ter a menor
noção de como são fabricados. Se comprasse o material diretamente
dos fabricantes, o governo poderia economizar até 40%.

A empresa Roriz Comércio e Serviços, por exemplo, está
cadastrada no sistema como possível fornecedora de 1.372 itens
diferentes. Na lista estão objetos dos mais variados tipos, como fita de
tecido, frigideira, gasolina, gangorra, blusão feminino e masculino,
bule, botão, azulejo, ovo de codorna, abacaxi, dentre outros.

A Osmaqui se declara no cadastro do governo federal como
fornecedora de cobertor, toalha para altar, roupa íntima infantil, coador
de café, além de peças para carros. Em julho de 2005, a empresa
vendeu à Secretaria de Administração da Presidência da República 60
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maletas, que geraram um gasto de R$19.740,00 aos cofres
públicos. A compra foi feita por meio de licitação do tipo convite.

Já a Tetralak do Brasil, que se coloca à disposição do governo para
fornecer 66 produtos diferentes, vendeu ao Departamento Cultural do
Ministério das Relações Exteriores R$133.532,00 de filmes nacionais,
em junho de 2005.

Um dos proprietários da Osmaqui Peças e Serviços de Autos,
Osvaldino José dos Reis, admitiu que a empresa não produz nenhum
dos produtos que lista no sistema. Disse: Apenas prestamos serviço
ao governo por meio de licitação. Quando ganhamos alguma, damos
um jeito de comprar o material de lojas e distribuidoras para
fornecermos ao órgão", explica. Segundo ele, a compra de produtos
diretamente da fábrica resultaria em uma economia de 30% a 40%
aos cofres públicos.

Gasto secreto da União em 2005 é o maior da última década. O
governo Lula gastou 40% a mais com serviços e materiais de caráter
secreto ou reservado, em 2005. Foram desembolsados
R$18.000.000,00 com essas ações classificadas por lei como de
interesse da segurança do Estado e da manutenção da ordem política
e social. O aumento é referente não só ao ano de 2004, como também
supera a média dos últimos 10 anos, que ficou em torno de
R•$1 1.000.000,00, em valores reais.

A Presidência da República gastou R$4.700.000,00 no ano passado
em gastos secretos. A maior parte desse dinheiro serviu para cobrir
ações da Agência Brasileira de Inteligência - Abin -, órgão que
monitora ameaças ao Estado brasileiro e, algumas vezes, foi acusado
de fazer "arapongagem' de atividades políticas no País. A terceira
colocação na lista foi do Ministério da Justiça, cujo gasto foi de
R$4.400.000,00.

Não é de hoje que os gastos com materiais e serviços secretos da
União chamam a atenção. Em 2004, o Deputado Distrital Augusto
Carvalho, do PPS do Distrito Federal, e o Deputado Federal Alberto
Goldman, do PSDB de São Paulo, encaminharam ao TCU um
expediente apontando o crescimento significativo dos gastos de
caráter secreto ou reservado.

O acentuado crescimento desses gastos é preocupante. No governo
Fernando CoIlor (1990-1992), uma auditoria encontrou nessa rubrica
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despesas pessoais da então primeira-dama. E esse é mais um dos
malefícios que eliminam a transparência do gasto público.

Tais despesas são de caráter tão secreto que nem mesmo no Siafi
aparecem suas descrições. No sistema é possível encontrar apenas
algumas pistas sobre a natureza dos gastos, como locação de veículo
durante operação sigilosa ou instalação de equipamento de
segurança. Nada mais é detalhado.

Reajuste de alvará comercial. Mas a caixinha de maldades do PT
não se restringe ao nível federal. Em Belo Horizonte, a administração
municipal reajustou a taxa de alvará e a de fiscalização sanitária.
Serão penalizados 91 mil estabelecimentos, enquanto os cofres da
Prefeitura engordam em mais R$17.000.000,00.

Enquanto isso, o proprietário da mais tradicional sorveteria de Belo
Horizonte, estabelecida há mais de 50 anos em nossa cidade, por não
ter diálogo com a Prefeitura, procura os jornais para reclamar que não
tem como repassar o novo reajuste, porque o comércio está muito
ruim.

Se não há previsão de reajuste salarial dos funcionários municipais,
será que todo este dinheiro será para gastar ainda mais com
consultorias? Eu falei no início, Deputado, sobre a presença do nosso
Governador em Brasília para defender os interesses de Minas Gerais
e da oposição. Vimos estarrecidos alguns Deputados defendendo
essa situação. Será que as riquezas de Minas Gerais sairão - o
minério, o café e outros produtos -, e o Estado não ficará com
nenhuma indenização?

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Apenas gostaria de
reforçar o que V. Exa bem disse sobre o que vem acontecendo em
Brasília. O nosso Governador juntamente com outros Governadores
da Federação estão reunidos em Brasília. Já estiveram com o
Presidente do Senado, Senador Renam Calheiros, e agora estão
reunidos com outros membros do governo para resolver o que havia
sido combinado e tratado pelo governo federal. Como ocorre nesses
três anos e meio de mandato, ele não cumpre mais esse acordo, por
isso a votação do orçamento está emperrada.

O nobre Deputado que nos antecedeu nesta tribuna disse que o PFL
e o PSDB vêm fazendo oposição sistemática, irresponsável e não
deixam votar o orçamento. Seria realmente irresponsável da nossa
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parte, principalmente como representantes de um Estado que é um
dos grandes exportadores do nosso pais, se não estivéssemos
trabalhando com o Governador, fazendo coro ao seu discurso,
reivindicando o que é justo e de direito dos Estados exportadores: a
recomposição do que perderam com a Lei Kandir. Deixo a palavra do
Líder do PFL, em nome da nossa Bancada: o PFL não faz a oposição
que o PT fazia no passado. Fazemos uma oposição responsável,
visando sempre ao desenvolvimento do nosso país e principalmente
do nosso Estado. Gostaria de deixar claro que o FEL e o PSDB só
votarão o orçamento se este for benéfico aos Estados exportadores,
pois isto foi acertado com o governo federal, que não está cumprindo
o acordo.

Agradeço a V. Exa. o aparte. Deixo o meu repúdio e a minha revolta
quanto à questão dos impostos cobrados pela Prefeitura de Belo
Horizonte. Na minha família, há comerciantes que têm negócios na
cidade de Belo Horizonte. Eles estão com uma sobrecarga imensa de
impostos municipais e federais em suas costas e não estão
conseguindo ampliar seus negócios e gerar mais empregos. Parabéns
a V. Exa. e obrigado pelo aparte.

O Deputado João Leite - Agradeço e concluo. Sr. Presidente, na
internet já temos a manifestação do Presidente do Senado, que
considera um absurdo os estados não serem indenizados quanto à
exportação. E é essa a defesa que fazemos em nome do povo de
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Sugerir um Modelo de
Gestão dos Centros de convenções, Feiras e Exposições em
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Construção no Estado de Minas Gerais, Particularmente o Conex
de Juiz de Fora, doravante denominada "Comissão Especial dos
Centros de Convenções, Feiras e Exposições". Pelo BPSP: efetivos -
Deputados Sebastião Helvécio e João Leite; suplentes - Deputados
Sargento Rodrigues e Zé Maia; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado Edson Rezende; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Ivair
Nogueira; pelo PFL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente -
Deputado Gustavo Corrêa. Designo. As Comissões.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício financeiro de 2005
foi publicada em essencialidades no "Diário do Legislativo" de hoje,
dia 11 de abril, e distribuída em avulso aos Deputados na mesma
data. A Presidência informa, ainda, que o prazo de 10 dias para
requerimento de informações ao Tribunal de Contas será contado a
partir de amanhã, dia 12, encerrando-se na segunda-feira, dia 24 de
abril.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 6 Reunião Ordinária, em
5/4/2006, dos Requerimentos ns 6.299 e 6.30012006, da Comissão
de Direitos Humanos; Defesa do Consumidor - aprovação, na 5
Reunião Ordinária, em 5/4/2006, do Requerimento n 9 6.27912006, do
Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 6
Reunião Ordinária, em 5/4/2006, do Requerimento n Q 6.285/2006, do
Deputado Ivair Nogueira; de Meio Ambiente - aprovação, na 7
Reunião Ordinária, em 5/4/2006, do Projeto de Lei n Q 2.711/2005, do
Deputado Rogério Correia, e do Requerimento n 2 6.31812006, do
Deputado Dimas Fabiano; de Turismo - aprovação, na 6 2 Reunião
Ordinária, em 5/4/2006, dos Requerimentos ns 6.281 e 6.330/2006,
do Deputado Doutor Viana; e de Direitos Humanos - aprovação, na 6
Reunião Extraordinária, em 6/4/2006, dos Projetos de Lei ns
2.407/2005, do Deputado Leonardo Quintão, 2.42812005, com a
Emenda n 2 1, do Deputado George Hilton, e 2.994/2006, do Deputado
Roberto Carvalho (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Dilzon
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Meio - indicando o Deputado Fahim Sawan para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n°-67/2006, na vaga do Deputado Ermano Batista.
(Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXii do art. 232 do Regimento interno, requerimento do
Deputado Célio Moreira, solicitando a destinação da 1 Parte de uma
reunião ordinária para o lançamento oficial da Campanha da
Fraternidade de 2006, cujo tema é "Fraternidade e pessoas com
deficiência"; nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Maçonaria "Deus e Liberdade" pelo transcurso de seus 74 anos de
fundação e as Lojas Maçônicas do Norte de Minas; dos Deputados
André Quintão e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear as Escolas de Serviço Social do Estado pelo
transcurso do Dia Nacional do Assistente Social e dos 70 anos do
Serviço Social no Brasil; Arlen Santiago e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MO - pelo transcurso de seus 60 anos
de fundação; George Hilton e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela
conquista do campeonato mineiro; e Paulo Cesar e outros, solicitando
a convocação de reunião especial para homenagear o Lions Clube e o
Leo Clube Fas, ambos de Nova Serrana, pelo transcurso,
respectivamente, de seus 30 e 10 anos de fundação; e, nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Jô Moraes, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n9 1.916/2004, e do Deputado Leonardo Moreira (4),
solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n2s
1.62912004, 2.047, 2.152 e 2.707/2005.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei n 2.796/2005, do Procurador-Geral de Justiça,
que dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XI, c/c art. 93,
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inciso V, da Constituição Federal. 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 à direção das Administradoras
Exacta e Metrópole, pedindo-lhes que tomem providências urgentes
para a solução das denúncias apresentadas, durante reunião da
referida Comissão realizada em 28/3/2006, por moradores de
Conjuntos Residenciais do Programa de Arrendamento Residencial no
Município de Contagem, e solicitando, ainda, sejam as notas
taquigráficas da referida reunião encaminhadas em anexo ao pedido
de providências. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
encaminhado ofício ao Superintendente da Total Linhas Aéreas S.A.,
pedindo descontos especiais nas passagens aéreas para pessoas
idosas. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, solicitando tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei n 2 3.00512006. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V 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 o Projeto

de Lei n Q 3.06312006, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento
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Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo
que o Projeto de Lei n 2 3.005/2006 seja apreciado em lÍ Q lugar entre
as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elbe Brandão, solicitando a
inversão da pauta desta reunião de forma que o Projeto de Resolução
n 9 3.12912006 seja apreciado em 1 9 lugar entre as matérias em fase
de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.005/2006, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada n9 37, de 13/1/89,
que reestrutura a remuneração do pessoal da Policia Militar de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinaram pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda n 9 1. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n2
1, com parecer pela rejeição. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n2 3.005/2006 na sua
forma original. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 12 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2
67/2004, do Deputado Ivair Nogueira e outros, que altera o art. 53 da
Constituição do Estado (Reduz o recesso parlamentar). A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n

1, que apresenta.
A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.129/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 00912006, nos termos do art. 72 da Lei n2
15.292, de 5/8/2004, à Empresa Independência Alimentos Ltda. Em

-
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.). Aprovado.
Está, portanto, em turno único, do Projeto de Resolução n9
3.129/2006. A Comissão de Redação.

Discussão, 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 2 014/2005, nos termos do art. 79 da Lei n9
15.292, de 5/8/2004, à empresa Varig Logística S.A. Em discussão o
projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para discutir
o Projeto de Resolução n 93.081/2006, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 9 14/2005, nos termos da Lei 15.292, de 5/8/2004. Esta
é uma matéria das mais importantes, porque trata justamente da
questão tributária no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, não tive oportunidade de fazê-lo na semana
passada, então o faço agora. Cumprimento a Deputada Elbe Brandão,
que retorna a esta Casa depois do trabalho realizado na Sedvan e em
parceria com uma equipe das mais competentes. Trata-se de um
trabalho de parceria da Secretaria Extraordinária com o Ministério do
Desenvolvimento Social e o governo Lula, um trabalho que todos nós
sabemos que é fundamental. Queremos implementar políticas
públicas sociais com qualidade e com controle social no Norte de
Minas, no Jequitinhonha e em Mucuri.

Voltando a este debate, a questão tributária é importante. Muitas
vezes a política tributária no Estado de Minas Gerais não é discutida
no conjunto. Faz-se um remendo aqui, outro ali, uma isenção aqui,
outra acolá. Muitas vezes as grandes empresas transnacionais são
beneficiadas. Tivemos, em Minas Gerais, há alguns anos, renúncias
fiscais de bilhões para, em tese, estimular a geração de empregos, e
muitas dessas empresas se aproveitaram dos benefícios tributários e
não geraram os empregos necessários, até porque hoje nós sabemos
que quanto mais potente, quanto mais forte a empresa multinacional,
transnacional, mais condições tem de imprimir um processo
tecnológico, que, infelizmente, após a revolução do processo de
trabalho, mais desemprega do que emprega.
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E muito importante que possamos discutir a questão à luz da
chamada justiça tributária: quem pode mais paga mais; quem podeS
menos paga menos; e quem não pode não paga. Esse deveria ser o
princípio estruturador da política tributária estadual. Infelizmente, ao
longo dos anos, isso não ocorreu.

Darei um exemplo de como prevalece a injustiça tributária em nosso
Estado e em outros insensíveis à questão social. A Assembléia
Legislativa aprovou um projeto de minha autoria que trata da isenção
do ICMS para as pessoas com deficiência física, mental ou visual na
aquisição de veículo automotor. O governo Lula, absolutamente
voltado para os mais pobres, em uma das primeiras ações, concedeu
a isenção do IPI para todos os deficientes, numa lógica de isonomia.
Imaginem o deficiente visual, por exemplo. Ele não dirige, tem
despesas extras, pois precisa de alguém para conduzi-lo. O governo o
beneficiou com a isenção de IPI, mas os Estados não fizeram o
mesmo com o ICMS.

A partir de um projeto deste Deputado, todos os partidos aprovaram
a isenção do ICMS para as pessoas com deficiência na aquisição de
veículo automotor. O Governador vetou o projeto, mas a Assembléia,
numa posição de compromisso com os deficientes e num trabalho de
convencimento do Executivo, conseguiu derrubá-lo.

Hoje temos a Lei n 2 15.757. Há alguns dias, realizamos, no Plenário,
uma audiência pública conduzida pela Deputada Maria Tereza Lara,
da Comissão de Participação Popular, para debatermos o tema.
Ficamos surpresos, pois, antes de discutirmos a regulamentação da
lei para estender os benefícios para deficientes visuais e mentais,
percebemos que a lei em vigor que beneficia os deficientes físicos é
desrespeitada pelos órgãos estaduais. Estes não admitem carros que
saem adaptados da fábrica, com direção hidráulica e câmbio
automático, que, em muitos casos, já facilitam para o condutor
portador de determinadas deficiências. Essa é a voracidade fiscal do
Estado, que o Deputado que me antedeceu tentou imputar ao governo
Lula. O governo do Estado faz pior. O governo federal já isenta do IPI,
enquanto o Estado nem sequer cumpre a lei existente.

Na audiência pública, tiramos uma Comissão que fará uma reunião
com o Governador do Estado. Em São Paulo, governado pelo PSDB,
as pessoas com deficiência física têm esse benefício com o critério
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que defendemos aqui. Mas, em Minas, a voracidade fiscal não o
permite. Vamos ao Governador primeiro para desburocratizar a lei já
em vigor, pois queremos o cumprimento da lei. A Campanha da
Fraternidade deste ano tenta sensibilizar a população para as políticas
públicas voltadas para pessoas com deficiência: "Levanta-te, vem
para o meio' é a campanha da CNBB, com a qual a Assembléia está
irmanada. Há vários projetos de lei em tramitação, inclusive essa lei
de minha autoria já aprovada. Queremos que o Governador, que tem
tanta articulação nacional - até para atrapalhar o governo Lula,
impedindo a votação do Orçamento federal, como disse o Deputado
Rogério Correia -, use sua influência para que o Confaz autorize o
convênio com Minas Gerais e possamos praticar a isenção do ICMS.
E importante a discussão desse projeto de resolução que trata do
regime especial de tributação, porque, se o imposto for bem cobrado e
bem aplicado, poderá beneficiar as políticas públicas no Estado.

Nesse final de semana, fui a Muzambinho, belíssima cidade de
Minas Gerais, e senti a indignação dos professores estaduais de toda
a região com o descaso e com a pouca atenção dada pelo governo
estadual aos profissionais da educação, que voltam a ter um piso
salarial menor que o salário mínimo nacional.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Caro Deputado André Quintão,
V. Exa. traz um assunto que diz respeito aos destinos de Minas. A
quem serve a política tributária do nosso Estado? E fundamental que
V. Exa. se tenha inscrito para debater, porque, na pauta de hoje, há
19 projetos que fazem isenção pontual a 19 empresas.
Evidentemente, defendemos a possibilidade de se conceder isenção
fiscal. A política de isenção fiscal no Estado de Minas Gerais sempre
privilegiou as grandes empresas. Vimos o que ocorreu com a
Mercedes Benz, o que o Estado precisou conceder, e ela
praticamente nos deixou á mingua em razão da crise; por isso não
consigo entender qual a política tributária do Estado de Minas Gerais.
O Governador do Estado sempre defendeu que houvesse uma política
tributária fiscal que protegesse certos setores. Entre as várias
medidas tomadas pelo Presidente Lula, uma fez com que a cesta
básica tivesse esse nível de isenção que permitisse maior
disseminação. A política de isenção fiscal deve estar a serviço do
interesse da população brasileira, para que melhore a qualidade de
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vida, e não a serviço de pequenos grupos. Digo isso, porque já
discutimos esse assunto há muito tempo. Já chamamos o Secretário
para que nos apresentasse o perfil da política tributária.

Esta Casa terá de votar 19 projetos de isenção fiscal - discussão,
em turno único, do projeto de resolução da Comissão de Fiscalização
Financeira, que ratifica o regime especial de tributação número "x",
etc., de 19 empresas. Isso demonstra que a guerra fiscal no Estado de
Minas Gerais não tem nenhuma referência.

Não sei. Não questiono o regime especial de tributação, pois se trata
de uma instituição defendida por nós, nacionalmente, para facilitar que
determinados setores da sociedade brasileira que precisam ser
estimulados possam receber essa isenção fiscal; mas não podemos
usá-la a bel-prazer de "y" nem de "x", porque vieram aqui e solicitaram
por escrito ao Governador a ratificação do regime especial, o que lhes
é concedido. Por que o Governador não diz que estamos enfrentando
grave crise fiscal e, transparentemente, concede essa isenção ao
setor? Aqui entendo que se trata do setor de frigoríficos. E evidente
que, para nós, todo setor pequeno merece apoio, investimentos para
sua sustentação, mas não podemos conviver com a fragmentação
nem a subjetividade de uma política que autoriza a um governante, a
um Secretário, assinar a liberação de pedidos individuais de
empresas.

Por isso, concordo com V. Exa., temos de debater esse assunto.
Não podemos votar 19 projetos pontuais sem fundamentação. Aqui
defendo o direito dos setores menores da sociedade envolvidos na
disputa. Não se trata de disputa com outro Estado, mas com os
grandes monopólios. Para mim, é extremamente constrangedor ter de
votar uma política fragmentada, sem fundamentação, que assegure
para nós e para a população de Belo Horizonte que o Estado de
Minas Gerais está abrindo mão dos seus recursos e isso é necessário
porque é uma política que resulta em benefício para a população.

Parabéns pela preocupação de V. Exa. em construir uma política
tributária adequada aos interesses da população de Belo Horizonte.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputada Jô Moraes. Há
alguns anos, quando o Estado abria mão de bilhões de reais para
beneficiar empresas multinacionais, o professor da rede pública
estadual ficou anos sem receber reajuste salarial, gerando grande
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indignação no Estado de Minas Gerais.
Aliás, hoje, se os professores têm uma luz no fim do túnel, um plano

de carreira, uma tabela salarial - distante do que realmente merecem,
porque as emendas do Bloco PT-PCdoB foram derrotadas nesta
Casa -, é porque estamos fazendo a nossa parte. Faz-se necessário
que esta Assembléia pressione o governo para tentar melhorar a
situação do professor e do trabalhador da rede estadual.

Como já disse, estive em Muzambinho, à convite da Vereadora do
nosso partido Maria Messias. Lá vários professores e trabalhadores
da educação pediram-me que lesse esta carta, que diz respeito ao
assunto que discutimos nesta tribuna. Lerei a carta dos profissionais
respeitados da educação de Muzambinho. (- Lê:)

"Manifesto dos profissionais da educação. Com certeza, ao ler esta
carta, você pensará ou comentará: "Lá vêm esses profissionais da
educação com a mesma ladainha de sempre. Que canseira!". E você
tem razão. Como é chato ouvir as mesmas reclamações por um longo
tempo, mas podemos garantir que é bem pior viver acreditando que,
no próximo ano, o aumento sairá; porém nos iludem com abonos
salariais, parcelas, remuneratórias e a velha promessa: "Acalmem-se,
o reajuste virá"; porém mais de 12 anos se passaram, e até hoje nada
de reajuste. E, quando há a certeza de que iremos realizar velhos
sonhos, há grande decepção: apenas 5% de aumento em julho de
2006!

Diante de tamanho desrespeito, perguntamos: "qual o real valor da
educação? O que nós, educadores, representamos para as
autoridades competentes? Será que a educação é apenas um tema
de campanha?".

Não fique em pânico, a culpa não é sua. A culpa é nossa, que temos
memória curta e que acreditamos que votar em branco ou nulo seja
sinal de ignorância política, e nos esquecemos de que o eleitor, ao
deparar com a situação em que não encontra nenhum candidato que
corresponda às suas expectativas, não se torna ignorante por votar
nulo ou em branco. Muitos se mantêm em cima do muro diante do
descaso para com os educadores mineiros.

Cansamo-nos de belas palavras, de discursos inflamados
defendendo os educadores. Queremos ações. Queremos reajuste
digno. Não queremos esmolas. Queremos o nosso direito de
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trabalhadores: vida digna, boas condições salariais. Será que é
exigir muito? Temos a certeza que não.

Investir na educação não deve se resumir em construir novas
escolas, reformar as que já existem, fornecer materiais didáticos. Tudo
isso é muito importante, mas não se pode continuar esquecendo do
profissional que luta, que se dedica e que é a alma da educação de
qualidade. Investir no profissional da educação é garantir
desenvolvimento ao País. Pagar um salário digno é evitar que o
profissional se sinta constrangido, ao preencher um cadastro em uma
loja por um ex-aluno e desanimado diante dessa humilhação.

Sejamos inteligentes. Vamos valorizar o profissional que vai dedicar-
se muito mais, e a educação ocupará o primeiro lugar em nosso pais.
Somos heróis, pois, mesmo diante desta situação humilhante,
conseguimos ensinar. Pena que não conseguimos mostrar-lhes que a
chave do sucesso educacional é ter um profissional satisfeito com o
salário que lhe é pago.

Ah! Não podemos deixar de citar duas situações:
A primeira, muitos políticos dizem: "se estão reclamando tanto, por

que não mudam de profissão?" Então, esclarecemos-lhes:
acreditamos que o País progrida se tiver educação de boa qualidade,
e temos a certeza de que a nossa contribuição é preciosíssima; além
do mais, já dedicamos muitos anos de trabalho, e não é justo sairmos
sem nada.

Quanto à segunda, dizem que não há verba suficiente. Entretanto
acreditamos que, se houver boa administração, em que se gaste
menos com publicidade, teremos verba suficiente. Muitos se lembram
de aumentar os impostos, colocando o Brasil em destaque mundial - o
País que mais cobra impostos. Então, diminuam os desvios e paguem
um salário digno àqueles que merecem.

Finalizamos esta com um pensamento: "A ilusão continua, mas a
mágica de viver com o salário tão defasado acabou". Saiam da
mesmice e de cima do muro e façam algo de concreto por nós.
Reajuste digno já! Muzambinho, 3 de abril de 2006."

Queria reiterar que o Bloco PT-PCdoB propôs uma emenda visando
a um reajuste de mais de 22% aos professores, tentando recuperar a
inflação acumulada. Infelizmente, não foi aprovada. E, com muito
esforço, chegamos a uma tabela salarial. 0 governo de Minas está
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gastando muito com publicidade e pouco com o professor.
O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado

André Quintão. Pedi-lhe aparte para tratar do projeto que ratificará o
regime especial de tributação à Varig Logística S.A., ao qual a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária deu parecer
favorável. Temos diversos projetos de resolução no mesmo sentido,
todos ratificando o regime especial de tributação, que significa diminuir
o tributo de ICMS. Gomo disse a Deputada Jô Moraes, isso não tem
nenhuma lógica. Apenas a cada reunião, somos surpreendidos com o
beneficiamento de empresas de ramos distintos.

Não se sabe a lógica do governo em relação à diminuição do ICMS
E claro que tudo isso está de acordo com um contexto de guerra
fiscal. Não sabemos contra quem foi declarada nem as motivações
reais. Há, por exemplo, matadouro, frigorífico, empresas como a Varig
e a Francap; enfim, empresas dos mais variados tipos, para as quais o
governo concede isenção de ICMS. Ao mesmo tempo, o Governador
se encontra em Brasília, como disse, reclamando de falta de dinheiro.
Ou seja, aqui há redução de IGMS e propaganda do déficit zero, como
se o Estado tivesse déficit zero. Sabemos que isso não é verdade. A
dívida do Estado é cerca de R$42.000.000.000,00, muito maior que na
posse do Governador Aécio Neves, cerca de R$26.000.000.000,00.
Só não está aumentando mais graças à política econômica do
governo Lula, em que a indexação se faz por meio do IGP-Dl. Como o
IGP-DI está muito baixo, a dívida de Minas Gerais parou de crescer.
No governo FHC, o IGP-Dl aumentava a cada ano, o que fez com que
as dívidas dos Estados se elevassem muito, uma negociação malfeita
entre o FHC e os governos, especialmente o ex-Governador Eduardo
Azeredo. O alto índice de inflação acarretou o aumento da divida de
Minas Gerais, que, atualmente, encontra-se acima de
R$42.000.000.000,00, ou seja, não há déficit zero. Entretanto, o
Governador está abrindo mão do ICMS e hoje, no Congresso, reclama
do repasse do governo federal da Lei Kandir. Aliás, quando ele era
Presidente da Câmara Federal, também no governo Fernando
Henrique, jamais houve repasse para o Estado. Agora reclama e quer
maior repasse da Lei Kandir.

Acabei de falar com o Deputado Gilmar Machado, que, daqui a
pouco, presidirá a Comissão de Orçamento. Ele me disse que
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dificilmente haverá acordo para a votação do Orçamento, ou seja,
hoje é dia 11 de abril, e os Governadores, especialmente os do PSDB,
foram a Brasília atrapalhar ainda mais a já sofrida votação do
Orçamento. Imaginem que até hoje o Orçamento da União não foi
votado porque há boicote, principalmente do PSDB e do PFL, dois
partidos de Oposição, para impedir a votação. Isso é grave. Não
sendo votado hoje, com o recesso da Semana Santa e o feriado da
próxima semana, é possível passarmos o mês de abril sem que o
Orçamento seja votado. São quatro meses do ano sem Orçamento, o
que é muito grave para o País. Se a Oposição acredita que isso pode
atrapalhar o Presidente Lula, peço-lhes que repensem. O Presidente
Lula está muito bem nas pesquisas; o candidato tucano não decola,
talvez pela postura sectária da Oposição em nosso País. O povo não
agüenta mais o PSDB e o PEL falando em crise, tentando alimentá-la
e impedir o Presidente Lula de governar. Posso estar enganado,
pedirei até mesmo uma pesquisa sobre isso, mas nunca vi uma
Câmara de Vereadores que tenha ficado quatro meses sem votar o
orçamento do Prefeito. Nem onde, às vezes, a disputa é
acirradíssima, não conheço o fato de um orçamento não ter sido
votado de um ano para outro, enfim, ter ficado três ou quatro meses
sem votação, como é o caso do Orçamento do País! Tudo por culpa
do PSDB e do PFL, que agora contam com o apoio do Governador
Aécio Neves, que, ao invés de ajudar o País a ir para a frente, está
ajudando a atrapalhá-lo.

Há uma proposta concreta e sensata do Deputado Gilmar Machado,
com emenda proposta, na época, por um Deputado do PSDB,
determinando onde a Lei Kandir será aplicada, num valor de cerca de
R$2.000.000.000,00, e, aumentando-se a arrecadação, paga-se ao
Estado o restante da Lei Kandir. Isso foi feito no ano passado, e os
Estados o receberam.

Foi uma proposta do PSDB. O Deputado Gilmar Machado gostou da
idéia, absorveu-a, e o PSDB disse que daquela forma também não
queria, apenas para atrapalhar o Presidente - ou, melhor dizendo, o
País.

O Deputado Gilmar Machado disse que com isso vários programas
ficam ameaçados por não haver respaldo financeiro para sua
continuação. A exemplo disso, temos o Programa de Erradicação do
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Trabalho infantil - Peti -' fundamental, mas, se tiver o Orçamento
votado rapidamente, terá de ser paralisado.

Eu, o Deputado André Quintão, a Deputada Elisa, que caminhamos
pelo Norte de Minas, pelas regiões mais sofridas do Jequitinhonha, do
Mucuri, do Vale do Rio Doce, todos sabemos da importância do Peti.
As famílias que recebem poderão deixar de receber, graças à atitude
sectária de oposição ao Lula no Congresso Nacional.

Os planos de carreira do servidor estão paralisados juntamente com
os reajustes. Noutro dia fui à sede da Polícia Federal, e os policiais
reclamaram exatamente disso. Estão sem poder receber o reajuste já
negociado, porque não se vota o Orçamento. Assim também as
professoras universitárias, enfim, o conjunto do funcionalismo está
sem o plano de carreira, o reajuste, por uma atitude sectária que a
Oposição assume no Congresso Nacional.

O Deputado Gilmar me chamava a atenção sobre os remédios para
hipertensos e diabéticos, os quais também dependem da aprovação
do Orçamento e já estão em fase de esgotamento. Os pacientes
poderão ficar sem receber o remédio, por causa dessa atitude que
assumem, de oposição ao Lula, não votando o projeto da peça
orçamentária. O Agente Jovem e tantos outros programas tão
importantes poderão ficar sem recursos - quem sabe até o Bolsa-
Família?

Acho que quem faz oposição ao Presidente realmente acredita que
isso o atrapalhará e que sairão lucrando. Não penso assim. Todos os
que recebem o Bolsa-Família saberão que não receberam porque não
foi votado o Orçamento por causa do PSDB e do PFL. E ruim para os
dois partidos da Oposição terem uma posição tão sectária em relação
ao País, em nome de uma disputa política.

Digo isso - e podemos falar de cadeira - porque não fizemos o
mesmo aqui e poderíamos ter feito. Somos um bloco de 17
Deputados. Acabamos de votar sem pedir verificação de quórum, o
fardamento para os policiais militares, civis, Corpo de Bombeiros. Por
ser um projeto do Governador, vamos adotar uma atitude sectária e
prejudicar a segurança pública em Minas? Não!

Tentamos não prejudicar aqui a discussão referente ao Orçamento.
Por exemplo, votamos o Orçamento do Estado, os 17 Deputados, no
ponto devido, no mês de dezembro. Acho que foi correto fazermos
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isso. Vejo que o Deputado João Leite não está muito contente com
o que tenho dito, mas é um apelo.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Genaro) - Gostaria que sua fala
fosse mais objetiva e relacionada com o projeto.

O Deputado Rogério Correia - Sim. Eu fazia uma vinculação entre a
necessidade da aprovação de um orçamento em contraposição ao
projeto de lei que abre mão do imposto do ICMS, que é exatamente o
que estamos discutindo. Faço essa ligação, pois é importante. O
Estado abre mão, no projeto que estamos discutindo, de resolução do
ICMS, mas, ao mesmo tempo, colabora para a não-aprovação do
Orçamento do ponto de vista nacional.

Por isso eu chamava a atenção em relação a esse fato, que julgo
importante. Acredito que abrir mão do ICMS, como se faz agora,
atrapalha o servidor público, que acaba, como diz o Deputado André
Quintão, recebendo menos que o salário mínimo, salário-base, motivo
pelo qual apresentei esse projeto de lei.

Creio que permanecer cobrando ICMS poderá ajudar na aprovação
do outro projeto. Ou seja, abrir mão da guerra fiscal ajuda a aprovar
um projeto como esse, que permite um servidor público não receber
menos que o salário mínimo, que hoje é de R$350,00, graças a uma
medida provisória, visto que, também por não ter sido aprovado o
Orçamento, ainda não é de R$350,00, a não ser pela medida
provisória, o valor do salário mínimo.

Parabenizo o Deputado André Quintão pela discussão do Projeto de
Lei n 2 3.081/2006. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado. Antes de
conceder aparte à Deputada Elisa Costa - e concordando com V.
Exa. -, a questão tributária é estratégica para o Estado. Se o Estado
cobra adequadamente o imposto, não arrocha o trabalhador, a classe
média nem o pequeno e médio empresários, ele contribui para o
desenvolvimento econômico do Estado. Se ele estabelece uma
política tributária justa, poderá aplicar mais no social.

O Estado de Minas Gerais aplica somente 0,2% do seu orçamento
na política pública de assistência social. Ouvi aqui o Deputado da
base do governo que me antecedeu, na fase de oradores inscritos,
dizer da emenda que vincula recurso para aplicação na assistência
social. Tomara que essa emenda seja aprovada, porque o governo
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federal já aplica mais de 5% na área da assistência social. Quem
não aplica é o governo do Estado, que investe apenas 0,2%.

O governo Pimentel, melhor Prefeito da América Latina, aplica mais
em assistência social que o governo do Estado de Minas Gerais nos
853 Municípios. O governo do P1 aplica mais em Belo Horizonte, em
assistência social, que o governo do Estado para os 853 Municípios
mineiros.

O PT aplica a justiça tributária em Belo Horizonte e no País. O
governo Lula reorientou a aplicação do recurso público, priorizando os
mais pobres. Um milhão de famílias é atendido pelo Bolsa-Família,
houve a eletrificação rural, triplicaram os recursos para a agricultura
familiar, colocaram-se 200 mil jovens pobres na universidade e
ampliará de R$440.000.000,00 para R$4.500.000.000,00 o
financiamento da educação infantil até 6 anos e do ensino médio.

Minas Gerais precisa seguir o exemplo do País e ter uma política
tributária mais justa, aplicar melhor os recursos e priorizar cada
centavo onde a vida humana estiver sendo mais agredida. O povo de
Minas Gerais mais pobre quer isso. Os trabalhadores da educação
merecem mais respeito. A segurança pública precisa ser melhorada.
O desenvolvimento regional precisa ser estimulado. E preciso
combater as desigualdades sociais e regionais. E muito importante
debater isso de maneira aberta e franca.

Só o Ministério do Desenvolvimento Social, tão bem dirigido pelo
Ministro Patrus Ananias, aplica em Minas Gerais praticamente
R$2.000.000.000,00. E mais que a soma dos valores de todos os
projetos estruturadores do governo estadual.

O Deputado Rogério Correia tem razão. Que oposição é essa ao
governo federal que faz oposição ao País e aos pobres, deixando
entrar o mês de abril sem a votação do Orçamento da União. Neste
final de semana, estive com vários Prefeitos, inclusive o Prefeito
Aluísio, de Formiga, muito competente, e o Prefeito Ronaldo, de
Pains; estão todos de mãos amarradas, porque o Orçamento da União
não foi votado.

Peço apoio aos Deputados da base do governo que se relacionam
com os Deputados e as Deputadas Federais da oposição ao governo
federal que contribuam para o País e aprovem o Orçamento. Não
deixem o Peti ficar para trás e as famílias ficarem sem receber o
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Bolsa-Família.
O governo sinalizou o acordo e quer fazer o repasse da Lei Kandir,

havendo inclusive o aumento da arrecadação, que ocorrerá não por
aumento da carga tributária, mas porque neste ano haverá aumento
no, crescimento econômico, o que gera mais receita.

E importante fazermos esse debate, para que a Oposição em
Brasília tome uma atitude mais responsável, como o Bloco PT-PCdoB
tem feito nesta Casa. Fui Líder do Bloco PT-PCdoB, com muita honra,
por 14 meses e votamos projetos importantes para Minas Gerais. O
Bloco PT-PCdoB aperfeiçoou os projetos de empréstimos e o
Prodetur, para o Vale do Jequitinhonha. O Bloco PT-PCdoB foi o
responsável pela ampliação do financiamento das máquinas para o
desenvolvimento.

Uma emenda de nossa autoria permitiu a dilatação do prazo, para
que as Prefeituras pudessem efetivamente adquirir suas máquinas
com recursos da Prefeitura. Há pessoas fazendo carreata com
máquina do governo do Estado nas cidades, mas quem está pagando
é o Prefeito, e está pagando em mais meses, pois a emenda do Bloco
PT-PCdoB foi aprovada nesta Casa.

A Oposição desta Casa fez de tudo para que Minas Gerais tivesse
um plano de carreira e uma tabela salarial para os seus servidores, o
que de fato aconteceu. Portanto, a Oposição não inviabiliza projetos
de interesse do Estado, como o Pró-Acesso.

O projeto de asfaltamento está muito atrasado, mas teve nossa
autorização para o Estado contrair empréstimos internacionais, pois é
um projeto importante para o desenvolvimento econômico do Estado.
Não podemos fazer oposição ao povo, mas é isso o que os partidos
de oposição ao governo Lula estão fazendo. Acreditam que isso fará
com que o governo Lula caia nas pesquisas, antecipando o debate
eleitoral.

O povo quer arroz mais barato, e ele está mais barato; quer cimento
mais barato, e ele está. O agricultor familiar quer que o Pronaf seja
agilizado, e ele está sendo agilizado. Quanto às propriedades rurais
que nunca tiveram energia elétrica, agora elas estão tendo. Aqueles
pais de família que não tinham um centavo para colocar um prato de
comida na mesa agora têm, por meio do Programa Bolsa-Família.
Todavia, a Oposição, em Brasília, não quer votar o Orçamento. O
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povo mineiro deve erguer a voz.
Concedo um aparte à Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado André Quintão,

concordo com o seu brilhante pronunciamento em relação ao regime
de tributação, questão também abordada pelo Deputado Rogério
Correia. Por meio da proposta do ex-Deputado Chico Simões, Prefeito
de Coronel Fabriciano, aprovada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, esse debate veio a público, com
transparência na Assembléia Legislativa. Com a aprovação do regime
de tributação, ficou claro e transparente para Minas Gerais qual é a
política de tributação para o Estado.

O Bloco PT-PCdoB tem votado favoravelmente, mas com
questionamentos, até porque estamos entregando recursos
orçamentários do ICMS do Estado para grupos econômicos. Quando
retiramos esses recursos para setores e grupos econômicos, faltam
recursos para outros setores e segmentos mais necessitados da
nossa comunidade. Por isso justifica-se o pronunciamento dos
Deputados André Quintão e Rogério Correia acerca do compromisso
que temos como bloco de oposição.

Temos de pensar no Estado de Minas Gerais em sua totalidade.
Temos de pensar em políticas públicas que atendam às necessidades
da maioria do povo mineiro, diferentemente daquilo a que temos
assistido na Câmara Federal, e no Senado Federal, que não têm
compromisso com o Brasil. E o compromisso de uma disputa em
tentar voltar o poder, prejudicando o País, principalmente os milhões
de brasileiros. Há programas e políticas sociais importantes na área
da saúde, da educação e da assistência social.

E importante que os Deputados do PSDB, que estão presentes,
também façam coro ao Congresso Nacional, ao PFL e ao PSDB, para
que o Orçamento esteja voltado para benefício do povo brasileiro.

Quero registrar também o que penso quando falam do Presidente
Lula. Considero que ele seja igual a pão-de-ló, ou seja, quanto mais
apanha, mais ele cresce, viu Deputado André? Parece que é isso o
que está acontecendo. De fato, vemos que o discurso anti-Lula e
antigoverno não pega mais a população, exatamente porque as
políticas estão chegando até as comunidades mais pobres: é a cesta
de alimentos, que está mais barata; é o ProUni, que beneficia 120 mil
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jovens no Brasil; são as universidades federais; é o Bolsa-Família,
que atinge 9 milhões de famílias; é o salário mínimo, que, em termos
de aumento real, é o maior dos últimos 20 anos. E por essa razão que
a maioria do povo brasileiro se identifica com o governo e com o
Presidente Lula.

De fato, esse projeto conta com a aprovação do bloco, assim como
os outros regimes de tributação. Os tributos de Minas Gerais,
Deputado André, devem ser colocados a serviço da maioria das
políticas públicas sociais da nossa população, como erradicação à
fome, combate à pobreza, qualidade de vida, enfim, construção da
cidadania com participação popular. O governo de Minas não é
democrático, pois não promove tal participação, não escuta as
comunidades. Sendo assim, deixamos registrado que votaremos
nesse projeto, mas sempre com a reflexão de que isso não
representa, em termos de renúncia fiscal, todos os interesses dos
setores mais necessitados do Estado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputada Elisa.
Gostaria de concluir meu pronunciamento contando com uma maior
participação dos Deputados, mas, em respeito à voz da Oposição, que
tem todo o direito de se manifestar, assim como o meu companheiro
Deputado Domingos Sávio, de Divinópolis, cidade que acaba de ser
contemplada pelo programa do Ministério do Desenvolvimento Social -
MDS -, por compra direta local... Ela terá aproximadamente
R$600.000,00 para comprar gêneros alimentícios da agricultura
familiar, podendo inclusive colocá-los no restaurante popular, já que
também foi contemplada, por intermédio do Ministro Patrus Ananias,
por esse programa, que será um dos melhores do País. Ao
compatibilizar compra direta local com restaurante popular, os custos
da refeição serão reduzidos, o que beneficiará as pessoas de baixa
renda, que, em poucos meses, terão a oportunidade de ter acesso ao
restaurante popular da nossa querida cidade de Divinópolis.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Acho extremamente
oportuno que possamos debater. Observei que hoje temos o privilégio
de contar com a TV Assembléia, travar debates e, ao mesmo tempo,
levar nossa mensagem ao povo mineiro. O pensamento de V. Exa. é
sempre exposto de forma muito brilhante. Embora estejamos
discutindo o Projeto de Lei n 2 3.08112006, que trata do regime
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especial para determinada empresa em função da concorrência
predatória, V. Exa. aproveita para fazer uma reflexão sobre o cenário
nacional, segundo a sua ótica. Quero discutir o projeto e debater
também o cenário nacional. Ouvimos V. Exa. por quase 1 hora, com
poucos Deputados em Plenário. Pelo menos estou entre aqueles que
têm interesse pelo assunto. Em nome da ética e do debate sincero,
quero que V. Exa. e seus colegas de bancada não peçam o
encerramento deste debate. Faço esse apelo, porque estamos
debatendo com quem nos está ouvindo, de certa forma, O Deputado
João Leite disse que gostaria de discutir o projeto e de externar o seu
pensamento e suas idéias. Então, após ouvir V. Exa., quero ouvir
também o Deputado João Leite, para que possa manifestar o meu
sentimento sobre o projeto e sobre algumas questões nacionais que
V. Exa. abordou. Apenas pondero, por exemplo, com essa
conclamação feita por V. Exa. para que o Orçamento da União seja
aprovado... Também penso assim. Temos de aprová-lo, mas com a
devida destinação a Minas Gerais dos recursos relativos à Lei Kandir -
o Governador Aécio Neves tem defendido isso de maneira muito justa.
Não tenho dúvida de que, como bom mineiro, V. Exa. também deve
defendê-lo.

Não é justo aprovar o Orçamento que penaliza Minas Gerais apenas
porque o Presidente Lula deseja fazer todo o seu jogo eleitoral. A Lei
Kandir é direito líquido e certo, e não está devidamente incluída no
Orçamento da maneira como o governo federal deseja aprovar.
Democracia é assim mesmo. O governo federal deseja aprová-lo de
determinada maneira.

Embora todas essas matérias sejam de natureza financeira,
considero fundamental a ação do governo de Minas de enviar a esta
Casa, sempre em regime de urgência, a questão do regime especial,
a fim de evitar a concorrência predatória. Quem nos está
acompanhando neste debate indaga: "Por que regime especial para
uma empresa?". Essa empresa trabalha com determinados serviços e
produtos. Se, porventura, o Estado não oferecer as mesmas
condições que, por exemplo, São Paulo, a empresa deixará de
empregar e gerará prejuízo para o povo mineiro. Então, essa é uma
defesa que está devidamente prevista na legislação tributária federal e
no Confaz, Conselho que reúne todos os Secretários de Fazenda.
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Quando um Estado é vítima de concorrência desleal nessa guerra
fiscal, tem direito de reagir, evitando que perca a empresa e haja
desemprego.

Digo isso porque há outros projetos semelhantes a esse que tratam
do regime especial para diversos abatedouros de ave. Estive com o
pessoal da Avemig, na Secretaria de Fazenda, fazendo um apelo para
que o projeto fosse enviado rapidamente a esta Casa. Não podemos
perder indústrias, abatedouros e frigoríficos de frangos e derivados em
Minas Gerais, em razão da concorrência predatória da Bahia e de
outros Estados que reduziram a zero a tarifa sobre esses produtos.
Imediatamente, o Governador Aécio Neves reagiu, concedendo essa
isenção em Minas Gerais.

Retorno a palavra, sem polemizar com V. Exa. neste momento e
sem fazer o debate. Quero ouvir o Deputado João Leite, que se
inscreveu. Mais uma vez, V. Exa. disse que o debate e a reflexão são
importantes. Por isso, não dúvidas de que o respeitará
democraticamente. Não estamos debatendo somente eu e V. Exa.
Quem nos está ouvindo gostaria de escutar o contraponto, ou seja, o
outro lado da moeda, o que é justo. Estamos ouvindo V. Exa.
respeitosamente. Aguarde-nos, porque, como V. Exa., o povo mineiro
também deve ter a oportunidade de refletir democraticamente.

A discussão acerca do horário de trabalho dos funcionários da
Assembléia não está encerrada. Não faremos economia alguma para
os cofres públicos. Portanto, deixo o meu apelo a V. Exa.: em nome
da ética e da democracia que tanto defende, espero que V. Exa. e os
seus pares não solicitem o encerramento da reunião para
continuarmos com o debate. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Deputado Domingos Sávio, muito
obrigado. V. Exa. conhece o meu espírito democrático. Gostaria que
houvesse certa coerência. Parece-me que a base do governo não tem
esse mesmo espírito. Alguns dias atrás, fui impedido de falar como
orador inscrito, não nesta fase de discussão, em razão de um artifício
regimental. Os Deputados da base do governo são regimentalistas.
Não havendo quórum, a Oposição não pode falar. A base do
Governador leva o Regimento a ferro e fogo. Somos uma Oposição
responsável e não sangrenta como a de Brasília, que deseja
inviabilizar o País e o governo Lula.



752
V. Exa, pode ficar tranqüilo. A Deputada Elisa Costa está inscrita

também no art. 70 para pronunciar-se. Deputado Domingos Sávio,
peço que prevaleça o mesmo critério. V. Exa. e o Deputado João Leite
terão oportunidade de exercê-lo. Podemos emendar esta reunião com
a reunião extraordinária.

E bom porque o povo mineiro saberá, por exemplo, que as
Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais, de Participação
Popular e de Política Agropecuária fizeram uma audiência pública na
cidade de Muriaé. Temos, naquela região, no entorno do Parque
Estadual Serra do Brigadeiro, a segunda maior jazida de bauxita do
País. Só que o Estado, ao longo dos anos, liberou os licenciamentos
para a área de amortecimento de uma unidade de conservação
ambiental, Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Há barragens sendo
construídas sem nenhum tipo de vistoria técnica. Fizemos uma
denúncia, em agosto do ano passado, inclusive com a projeção do
acidente que poderia ocorrer na barragem em Miraí, e ocorreu o
desastre ecológico.

Os órgãos ambientais até hoje não atenderam a Assembléia com
vistas a proceder à revisão de cada licenciamento ambiental. São 42
áreas de concessão de lavra de bauxita. E fundamental que cada
Município atingido pela mineração da bauxita tenha a sua audiência
pública realizada e que cada barragem seja vistoriada.

E preciso que se abra o debate na região. A Zona da Mata de
Muriaé tem uma vocação para a agricultura familiar. Não é justa a
pressão econômica sobre os agricultores familiares da forma como
vem ocorrendo, O Parque Estadual Serra do Brigadeiro, um dos
últimos resquícios de mata atlântica em nosso país, em nosso Estado,
não tem até hoje um plano de manejo. Se ele não o tem, não pode
haver licenciamento de exploração, muito menos mineral, no seu
entorno, na sua área de amortecimento.

O Estado infelizmente foi negligente, displicente. Ocorreu o acidente
na barragem. Há o caso de uma outra barragem. O jornal "Estado de
Minas" fez uma boa matéria mostrando que aquela barragem tem um
potencial, inclusive de devastação ambiental muito maior, caso ocorra
um acidente, comprometendo os mananciais de água não só de
Minas, mas de outros Estados. Só essa barragem de Miraí
comprometeu o abastecimento de água para 3 milhões de pessoas no
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Estado do Rio de Janeiro.

Os órgãos ambientais, muitas vezes, não têm condições de fazer
essa fiscalização. Por quê? Porque a visão de Estado hoje é a do
Estado mínimo. Esse é o nosso grande debate. Então, isso tem a ver,
sim, com o projeto, Deputado Domingos Sávio. Estamos discutindo
política tributária.

Não sou contra o regime especial de tributação nem contra renúncia
fiscal, desde que precedida de uma avaliação de custo-benefício. A
Deputada Jô Moraes lembrou muito bem que a Mercedes-Benz teve
uma grande isenção fiscal do governo tucano, mas essa renúncia
resultou na geração de pouquíssimos empregos, e a empresa quis até
ir embora.

Precisamos ter coerência. Defendemos aqui, na semana passada, a
derrubada do veto do Governador ao projeto que estendia a isenção
do ICMS para o biodiesel limpo. Então o biodiesel não pode ter
isenção de ICMS. Vejam que ele beneficiará a agricultura familiar, o
semi-árido mineiro, gerará uma energia limpa. A isenção de ICMS
para esse produto seria importante, no entanto não houve, pois o
Governador vetou-a. A lei que beneficia pessoa com deficiência na
isenção de ICMS não é cumprida. Portanto precisamos ter uma
debate mais aprofundado.

Não sou contra regime especial, principalmente com relação àqueles
que, de fato, estimularão o desenvolvimento. Sabemos da importância
desse tipo de medida. O próprio Prefeito de Formiga, Aloisio Veloso,
fez um grande esforço para levar a Globo Allis para aquela cidade.
Isso foi importante para o desenvolvimento regional do Centro-Oeste
mineiro, do Sudoeste mineiro. E preciso ter uma fundamentação, uma
sustentação econômica. Infelizmente, em muitas ações, isso não
ocorre.

Reitero o apelo, porque isso tem a ver com a discussão, pois o
tributo é a possibilidade de investimento.

O Deputado Rogério Correia se lembrou bem. O Brasil está
impossibilitado de continuar seu nível de investimento porque o
Orçamento não foi votado. Deputada Elisa, V. Exa. se lembra de que
ficamos aqui até no último dia, aliás, isso é até uma presença. A
Oposição esteve presente até o final, discutindo, aprovando e
rejeitando emendas, aperfeiçoando projetos, sem necessidade de a
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Assembléia convocar reunião extraordinária. Veja bem que
insanidade. A Oposição fez o Brasil pagar convocação extraordinária
para sangrar o Lula e ficar o mês de janeiro batendo nele. Gastou
dinheiro do povo, o qual poderia ter sido empregado no Bolsa-Família
ou no combate ao trabalho infantil. Gastou-se para falar mal do Lula e
aparecer em palanque eletrônico. Foi isto que a Oposição fez em
Brasília. Não voltou praticamente nada na reunião extraordinária.
Agora vai arrastando o Orçamento para tentar prejudicar o Lula. O
povo brasileiro não é bobo. Ele vê esse jogo de cena, e o Lula não cai.
Não cai por quê? Porque o povo está comprando o arroz, o cimento
mais baratos, e o Bolsa-Família, a eletrificação rural e o Pronaf estão
ativos. Não é à toa que o governo possui altos índices de aprovação.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

A Deputada Elisa Costa - Peço ao Presidente, que se encontra em
exercício, Deputado Rogério Correia, observado o Regimento, o
encerramento desta reunião por falta de quorum.

O Deputado Domingos Sávio - V. Exa. me surpreende, Deputada
Elisa. Essa postura absolutamente antedemocrárica do PT, que
merece o repúdio de todos os que estão nos vendo: V. Exa. se nega
ao debate. Isso prova de forma inconteste, Sr. Presidente, a falta de
respeito ao debate democrático. Insisto que V. Exa. leve em conta
meu protesto, registre em ata, porque a atitude da Deputada Elisa me
surpreendeu. E uma Deputada por quem tenho uma admiração e
respeito enorme. O Deputado André Quintão compreendeu a minha
colocação e eu não consigo entender. Por quê? Eu deixo para o
telespectador avaliar. Será porque está com medo de ouvir o outro
lado da moeda, será porque está com medo de ouvir as nossas
considerações? Será que é porque o telespectador tem que ficar com
essa ilusão de que só o Deputado André Quintão é que dispõe da
verdade e dos argumentos? Deputada Elisa, mais uma vez, registro a
minha decepção com a sua atitude. Com certeza, Sr. Presidente, nós
estaremos presentes nas próximas sessões para poder registrar o
nosso repúdio a essa atitude e principalmente para dizer ao Deputado
André Quintão o nosso pensamento sobre as considerações que ele
fez. Nosso entendimento é que é apenas mais um discurso do PT
tentando garantir a sua perpetuação no poder, em que pese o mar de
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corrupção que ele transformou este país.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20
horas, e de amanhã, dia 12, 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 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM
28/3/2006

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira e Olinto Godinho, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani
Barbosa, Alencar da Silveira Jr e Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Registra-se a saída do Deputado Olinto Godinho. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater os conflitos
entre taxistas de Belo Horizonte, Lagoa Santa e Confins, causados
pela transferência de vôos do Aeroporto da Pampulha para o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 9 2.97112006, para o qual designou o
Deputado Dimas Fabiano como realtor. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. Dirceu Eugênio Reis, Presidente
do Sindicato dos Condutores Autônomos de Belo Horizonte - Sincavir
-; Cássio Luiz de Almeida, Diretor de Atendimento e Informação da
BHTRANS, representando Ricardo Medanha Ladeira, Diretor-
Presidente da BHTRANS; Antônio Alves de Carvalho, Presidente da
Câmara Municipal de Vespasiano; Fábio Bittencourt, Secretário
Adjunto de Governo de Vespasiano; Gilberto Monteiro Sales,
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Secretário Municipal de Planejamento de Vespasiano; Olinto
Soares, da Comissão de Segurança dos Taxistas; Tânia Maria dos
Santos, Presidente da Coovemig; José Antônio Campidel, Diretor
Administrativo da Coavemig; Sérgio Antônio da Cunha, Presidente da
Coopertaxi; Fernando Pereira da Silva, Presidente da Coopersul;
Hugo Gregório Cardoso, Diretor Comercial da Coopertaxi; e Roberto
Felix, Vereador da Câmara Municipal de Lagoa Santa, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.825/2005, na forma do
Substitutivo n 9 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Irani Barbosa, em virtude de redistribuição). 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 a discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n 2 2.84412005 (relator: Deputado Roberto Carvalho) que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.151 a 6.157, 6.162 a
6.167, 6.182, 6.184, 6.192 a 6196, 6.204 a 6.217, 6.223 e 6.266/2006.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
2.612, 2.650 e 2.736/2005. Passa-se à 3 4 Fase da 2 4 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Irani Barbosa
e Paulo Piau (3), em que solicitam sejam realizadas visitas ao DER e
ao Sr. Michel Curi e Silva, Juiz de Plantão da Comarca de
Vespasiano, para discutirem assuntos relacionados aos problemas
gerados pelo transporte de passageiros no aeroporto de Confins;
sejam formulados pedidos de informações ao Comando da Polícia

- -
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Militar e ao DER-MO sobre denúncias feitas durante esta reunião
de que haveria interesse da Polícia Militar de Vespasiano em coibir o
transporte de passageiros por meio de táxi entre o Município de
Vespasiano e o Aeroporto Internacional de Confins; sejam formulados
pedidos de informações ao Ministério Público Federal e à Infraero
sobre a existência ou não de processo licitatório para a instalação de
balcões de empresas de táxi no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, dia 29/3/2006, às 15 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Dimas Fabiano.

ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 49 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 4/4/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Jô Moraes e os Deputados Alencar da Silveira Jr. e
Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por
indicação da Liderança do PSDB), 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 Célio Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a situação dos deficientes
mentais no Estado e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista,
Diretor-Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, publicado no "Diário do
Legislativo" de 23/3/2006. A Presidência interrompe a V Parte da
reunião, para ouvir os Srs. Marcílio Dias Guimarães, Coordenador de
Assistência à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, e Flávio
Lúcio Assis Moreira, Assistente de Atividade da Saúde do Deficiente
Mental, ambos da Secretaria de Estado de Saúde; as Sras. Rilze
Nogueira Costa Safar, Assistente Social, e Cristiane Rodrigues Paes
Nunes, psicóloga, ambas da Promotoria do Ministério Público de
Minas Gerais; Rosimeire Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
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Secretaria Municipal de Saúde; Estela Mares Guillen de Souza,
Presidente da Associação de Pais e Amigos de Portadores de
Necessidades Especiais - Apape -; o Sr. Reinaldo Portanova, Juiz da
3 0 Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte; as Sras. Maria
Helena Roscoe, Presidente da Associação dos Amigos Autistas - AMA
-; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da Federação
Estadual das Apaes-MG, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência, como autora do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1 1 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1 turno, o parecer pela aprovação, na forma
do Substitutivo n Q 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do
Projeto de Lei n g 2.204/2005 (relatora: Deputada Elisa Costa). Passa-
se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei ns 2.324, 2.572, 2.693, 2.758, 2.816,
2.819, 2.828, 2.832, 2.846, 2.848, 2.853, este com a Emenda n 2 1,
2.865, 2.874, 2.897, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905/2005 (relatora:
Deputada Jô Moraes); 2.695, 2.84512005 (relatora: Deputada Elisa
Costa), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos &s
6.177, 6.201, 6.202, 6.222, 6.263, 6.263, 6.272 e 6.274/2006.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
2.640, 2.666, 2.676, 2.786, 2.787, 2.789, 2.799, 2.807, 2.808, 2.814,
2.815, 2.818, 2.826 e 2.829/2005. Passa-se à 32 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita a realização de audiência pública para se discutir a
situação dos aposentados e dos pensionistas do INSS e as suas
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reivindicações junto a esse órgão, e da Deputada Elisa Costa em
que solicita a realização de audiência pública para subsidiar a
elaboração do parecer ao Projeto de Lei n 2 2.23612005, que dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais, com o objetivo de estimular o
apoio a projetos sociais no Estado. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados, e dos demais presentes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes - Lúcia Pacífico.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 549/2006

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
22/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Rio Branco Alimentos S.A., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em l Q 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 n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de noventa dias.

O Estado do São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor da saída
de carne e produto comestível resultante do abate de ave, leporídeo e
gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, promovida por
estabelecimento abatedor que efetue o abate naquele Estado. Esse
benefício resultou na desoneração total da operação, uma vez que o
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Convênio ICMS 8912005, celebrado pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária - Confaz - reduziu, a contar de 1 2 de janeiro deste
ano, para 7% a carga tributária dos produtos referidos, nas saídas
interestaduais, e autorizou a mesma redução ou isenção do ICMS nas
saídas internas.

Por esse motivo, em 17 de fevereiro deste ano, foi concedido a
estabelecimento da empresa Rio Branco Alimentos, localizado no
Município de Patrocínio, Regime Especial semelhante ao já concedido
a outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em Visconde
do Rio Branco (Regime Especial de Tributação n 2 20/2006). Com
efeitos retroativos a l Q de janeiro, o Regime Especial assegura crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída dos referidos produtos, sem prejuízo do crédito presumido
permitido pelo art. 75 do Regulamento do ICMS. Produzindo efeitos
enquanto perdurar a situação motivadora, o Regime Especial será
revogado automaticamente com a extinção dessa situação ou, a
qualquer tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

As justificativas para a concessão do Regime Especial são
apresentadas no parecer da Superintendência de Tributação.
Segundo o parecer, o benefício paulista é inconstitucional, pois ofende
o princípio da não-discriminação tributária em razão da procedência
ou do destino da mercadoria, disposto no art. 152 da Constituição da
República, e resulta em concorrência desfavorável para os produtos
mineiros destinados a outros Estados. Ainda conforme o parecer, o
Regime Especial não implica perda de arrecadação do ICMS, uma vez
que esta já ocorreu em virtude do benefício concedido por São Paulo,
que tornou inviáveis as vendas da referida empresa para esse e
outros Estados.

Tendo em vista a defesa da economia mineira, consideramos
plenamente justificável a medida tomada pelo Estado. Desse modo,
neutralizam-se os efeitos perversos de um benefício inconstitucional,
concedido sem o respaldo do Confaz, contrariando o disposto no art.
155, § 2, XII, "g", da Constituição da República, c/c o art. 1 9 da Lei
Complementar Federal n g 24, de 7/1/75.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 22/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
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apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
Ratifica o Regime Especial de Tributação & 22/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 22/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7
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 Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 550/2006

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 &
023/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa Cossisa
Agroindustrial S.A., em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n2
15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 79 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, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/1212005, concedeu, no âmbito da tributação do ICMS, em
operação interestadual, crédito presumido de 7% sobre o valor de
saída de carne e outros produtos congêneres. Isso, combinado com o
disposto nos termos do Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, que estatui
que esse fato gerador importa em débito desse imposto nesse mesmo
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valor, resulta em desoneração tributária total.
O Regime Especial de Tributação em tela concede ao contribuinte

Cossisa Agroindustrial S.A. crédito presumido no valor equivalente ao
imposto devido na operação de saída desses produtos. A concessão
desse regime produz efeitos retroativos a 1 2 de janeiro do corrente
ano, e o regime ficará revogado com a extinção da situação
motivadora da sua concessão ou a qualquer tempo, a critério da
Secretaria de Fazenda.

A Secretaria de Fazenda justifica a adoção da medida com a razões
de proteção da economia mineira e preservação de mercado, pelo fato
de a referido decreto do Estado limítrofe acarretar concorrência
desfavorável quanto aos produtos originários do nosso Estado para
outros Estados membros da Federação. Ademais, a Secretaria
considera que atualmente existe clara ofensa ao disposto no art. 152
da Constituição Federal, que veda discriminação tributária em razão
da procedência ou do destino da mercadoria. Esse órgão também
assegura que a medida proposta não implica redução na arrecadação
tributária do Estado, visto que esta já ocorreu, pois o benefício fiscal
concedido pelo Estado de São Paulo tornou economicamente
inviáveis as operações de vendas do contribuinte em tela para outra
unidade da Federação.

Assim, este relator entende que o referido regime especial deve ser
ratificado, por atender aos interesses do Estado e por estar
devidamente enquadrado nas condições previstas no art. 72 da Lei n2
15.292, de 2004.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 9 023/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 02312006, 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 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 02312006 à empresa Cossisa Agroindustrial S.A., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no
art. 72 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Jayro [essa - José Henrique.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N°555/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n°
2512006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frigorífico Serradão Ltda., em cumprimento do disposto no art. 70 da
Lei n°15.292, de 518/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 0/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n°13.

Fundamentação
O art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio do Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. A mesma lei determina que o Regime Especial de
Tributação seja ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de
noventa dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n° 50.456, de
29/1212005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS sobre o
valor da saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do
abate de aves, leporídios e gado bovino, bufalino, ovino e suíno, em
operação interestadual. O benefício concedido resultou na
desoneração total da operação, considerando que o Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz -, por meio do Convênio
ICMS n Q 89/05, reduziu, a contar de 1 0/1/2006, para 7% a carga
tributária dos produtos acima referidos, nas saídas interestaduais, e
autorizou a mesma redução ou isenção nas saídas internas.

Como conseqüência do referido benefício, foi concedido à empresa
Frigorífico Serradão Ltda., estabelecida no Município de Betim, crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
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saída dos produtos mencionados acima, sem prejuízo do crédito
presumido, de que trata o art. 75 do RICMS.

O Regime Especial produzirá efeito durante o período em que
perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de
São Paulo às operações de saídas de mercadorias citadas ou, a
qualquer tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Consoante parecer da Superintendência de Tributação, a concessão
de Regime Especial se justifica pelo fato de o benefício paulista
afrontar o art. 152 da Constituição da República e resultar em
concorrência desfavorável para os produtos provenientes de Minas
Gerais e destinados a outros Estados da Federação. O benefício,
conforme o parecer, não importa perda de arrecadação do ICMS,
considerando que esta já aconteceu em virtude do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, tornando
inviáveis as vendas da empresa beneficiária para aquele e outros
Estados. Portanto, inexiste desrespeito ao art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Entendemos ser necessária a medida tomada pelo governo mineiro,
que irá neutralizar os efeitos perversos de um benefício
inconstitucional, concedido sem a anuência do CON FAZ, contrariando
• disposto no art. 155, § 2 11 XII, "g", da Constituição da República, c/c
• art. 1 °da Lei Complementar n°24, de 7/1175.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n° 25/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇAO N°
Ratifica o Regime Especial de Tributação n°25/2006, nos termos do

art. 79 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°25/2006 à empresa Frigorífico Serradão Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 70
da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro [essa -
José Henrique.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
2.936/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei n
2.93612006 visa declarar de utilidade pública a Associação do Centro
de Saúde Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela
Vista de Minas.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1999, possui como objetivo a

melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Município de Bela
Vista de Minas.

Na consecução de suas metas, cria e mantém departamentos e
serviços especializados de assistência à saúde da comunidade. Para
ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca associar-se, firmar
convênios e contratos com órgãos públicos e privados.

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 2.936/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Adaiclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE [El N-
2.940/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Conceição da Barra de Minas, com sede
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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 instituição é caracterizada por trabalho que visa melhorar a

qualidade de vida de pessoas portadoras de algum prejuízo motor ou
mental, buscando a consolidação da cidadania.

Contribui com a definição das políticas públicas do Município
voltadas para o atendimento às suas demandas, assegurando-lhes o
legítimo espaço e o respeito aos seus direitos.

Além de prestar-lhes ampla assistência, atua na compilação e
divulgação das normas legais que as amparam e participa de ações
no campo da ciência que visam obter novos conhecimentos para
facilitar-lhes a vida.

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

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

2.940/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.941/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Renovar, com sede no Município de Betim.

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
As finalidades estatutárias da Associação Comunitária Renovar são

as de criar e manter obras de assistência social e desenvolver ações
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voltadas para atendimento psicossocial de pessoas carentes.
Dessa forma, propicia-lhes atividades educacionais, trabalhos
manuais, proficiência profissional nos setores industrial e doméstico.
Atua junto à iniciativa privada, dentro de parâmetros legais, visando a
estabelecer parcerias com outras instituições atuantes no campo
social. Seu trabalho espelha a solidariedade às pessoas,
especialmente crianças, jovens e membros de famílias de escassos
recursos.

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

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

2.941/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Já Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.946/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n
2.946/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com
sede no Município de São Francisco.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1989, possui como objetivo

maior a integração das ações das comunidades dos Bairros Jardim
Regalito e Aparecida.

Entre as suas iniciativas, podemos destacar: promoção da saúde, da
educação e da cultura; combate à fome e à pobreza; habilitação e
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência; inserção dos seus
associados no mercado de trabalho; orientação da comunidade sobre
a preservação do meio ambiente.
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Para a consecução de suas metas, celebra convênios com
órgãos públicos e privados.

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 2.94612006 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.690/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Andradas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar imóvel constituído de um terreno e benfeitorias,
com área de 10.020,00m 2, doado ao Estado pelo atual donatário, o
Município de Andradas, em 1955, sem o estabelecimento de qualquer
encargo.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 9 do projeto que o
imóvel será destinado a proporcionar, em favor dos munícipes, o
empreendimento de ações no campo da assistência social,
especificamente nas áreas de moradia e habitação.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
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balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, uma vez que o art. 2 Q do projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.69012005, no 1 °turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Jayro Lessa.	 -
PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO M

2.888/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

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

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

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

Fundamentação
O Projeto de Resolução n 2 2.888/2005 tem como objetivo aprovar a

alienação de 14 porções de terras devolutas rurais situadas nos
Municípios de Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro, Vargem
Grande do Rio Pardo e Montezuma, cada uma com área superior a
100 hectares, em atendimento ao disposto nos arts. 62, XXXIV, e 247,
§ 6, da Constituição do Estado.

Ressalte-se que os processos de alienação, instruídos pelo Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - MG -, obedecerão ao
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disposto no art. 30, § 32, da Lei n 2 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei n 9 12.416, de 1996, que estabelece que as terras serão
alienadas mediante compra preferencial pelos legítimos posseiros,
pelo preço de mercado, os quais, além disso, deverão cobrir os gastos
decorrentes da instrução dos respectivos processos.

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

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

Resolução n 2 2.888/2005, no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Jayro Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

2.923/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

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

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da
Comissão autora, parecer por sua aprovação, tal como apresentada.

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

Fundamentação
De acordo com o estabelecido nos arts 62, XXXIV, e 247, § 62 , da

Constituição do Estado, o projeto em análise trata de aprovar a
alienação de sete porções de terras devolutas rurais situadas nos
Municípios de Rio Pardo de Minas e Indaiabira, cada uma com área
superior a lOOha.

Importante esclarecer que os processos de alienação, instruídos
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - MG -.
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obedecerão ao disposto no art. 30, § 3, da Lei n 11.020, de 19931
com a redação dada pela Lei n 2 12.416, de 1996, ou seja, as terras
serão alienadas mediante compra preferencial pelos legítimos
posseiros, pelo preço de mercado, os quais, além disso, deverão
cobrir os gastos decorrentes da instrução dos respectivos processos.

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

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

Resolução n2 2.923/2006, no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Jayro Lessa, José Henrique - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 1.221/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, dispõe
sobre a obrigatoriedade de constar na rotulagem dos alimentos
produzidos e embalados em Minas Gerais a identificação e a
quantificação de gordura "trans" presente em sua composição.

Aprovado no I Q turno na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado por
esta Comissão, retorna o projeto a fim de receber parecer para o 2
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do
art. 189. § 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento tem por finalidade tornar obrigatória a

inclusão, no rótulo de alimento produzido ou embalado por
estabelecimento localizado no Estado, de informações sobre a
presença e a quantidade de gorduras "trans" neles contidas.

A matéria está de acordo com o inciso III do art. 17 da Lei n9 13.317,
de 1999, a qual contém o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, que dispõe que a vigilância à saúde compreende o
monitoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos,
condicionantes e determinantes de problemas de saúde.

0 consumo excessivo de alimentos ricos em gordura "trans" pode
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causar aumento do colesterol total e do colesterol ruim (LDL-
colesterol), bem como redução dos níveis de colesterol bom (HDL-
colesterol). Dessa forma, a obrigatoriedade de constar essa
informação nos rótulos dos alimentos, proposta pelo projeto, permitirá
que a população faça escolhas mais saudáveis e dê preferência a
alimentos que tenham menor teor de gorduras "trans" ou que não as
contenham.

Consideramos pertinente a apresentação do substitutivo proposto no
1 2 turno por esta Comissão, o qual adequou o projeto às normas
técnicas já existentes publicadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa. Portanto, não houve necessidade de nenhum
reparo, por parte desta Comissão, no vencido no 1 2 turno.

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

1.221/2003, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator (em

virtude de redistribuição) - Doutor Ronaldo.
PROJETO DE LEI N g 1.221/2003

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no rótulo dos alimentos

produzidos e embalados em Minas Gerais, a identificação e a
quantificação de gordura "trans" presente em sua composição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - No rótulo dos alimentos produzidos e embalados em Minas

Gerais será obrigatória a identificação, pelos produtores, da presença
e da quantificação das gorduras "trans".

Parágrafo único - A identificação e a quantificação da gordura "trans"
obedecerão ao disposto na legislação sobre rotulagem de alimentos.

Art. 2 - Na regulamentação desta lei, além das informações e dos
procedimentos requeridos pela legislação, serão estabelecidos os
níveis máximos aceitáveis de gordura "trans" na composição dos
alimentos.

Art. 32 - As empresas têm prazo até 31 de julho de 2006 para se
adequarem ao disposto nesta lei.

AI. 4 - O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei
sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal n 2 6.437,
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de 20 de agosto de 1977.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PAPA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.738/2004
Comissão de Saúde

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

estudo obriga os técnicos em prótese dentária a afixar, em seus
laboratórios, a informação que especifica.

Aprovada em Plenário no 1 2 turno na forma original, vem agora a
proposição a fim de receber parecer para o 2 9 turno, nos termos do
art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os técnicos em prótese dentária -

TPD - a afixar, em local visível no laboratório, informação ao
consumidor relativa ao exercício ilegal da profissão de TPD. O art. 19

do projeto determina o tamanho do cartaz e especifica o texto da
informação, o art. 2 Q estabelece que cabe ao Executivo indicar o órgão
fiscalizador para o cumprimento da medida proposta, e o art. 32
remete os casos de descumprimento da norma às penalidades
previstas no art. 56 da Lei Federal n 2 8.078, de 11/9/90, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

O texto da informação previsto no art. l Q do projeto reproduz as
vedações ao TPD contidas no art. 49 da Lei Federal n 2 6.710, de
5111179, que dispõe sobre a profissão de técnico em prótese dentária
e determina outras providências. As vedações expressas na
informação são as seguintes: prestar, sob qualquer forma, assistência
direta aos pacientes: manter, em sua oficina, equipamento e
instrumental específico de consultório dentário: e fazer propaganda de
seus serviços ao público em geral.

O objetivo da medida ora proposta é coibir o exercício ilegal do TPD,
uma vez que alguns profissionais dessa categoria extrapolam os
limites de sua profissão ao realizar procedimentos exclusivos do
cirurgião-dentista. Um exemplo comum de exercício ilegal do técnico é
o atendimento direto ao paciente com o objetivo de confeccionar
próteses totais ou parciais, sem que o paciente tenha qualquer contato
com o dentista, o que é inadmissível.

O próprio Código de Ética Odontológica, ao dispor sobre as
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competências do TPD, prevê a execução da parte mecânica dos
trabalhos odontológicos, que não inclui a assistência direta a clientes.
Ainda segundo a norma citada, ao TPD é permitido fazer propaganda
em jornais, revistas ou folhetos especializados, dirigidas ao cirurgião-
dentista, e não ao público em geral.

A medida proposta visa a proteger a saúde da população, uma vez
que o protético, ao exercer ilegalmente a odontologia, coloca a saúde
das pessoas em risco, por não possuir o conhecimento necessário ao
atendimento realizado.

Assim, reiteramos nossa opinião do 1 9 turno e concordamos com o
disposto na proposição.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.738/2004, em 2 2 turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Viana, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.706/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.706/2005
dispõe sobre a defesa dos dirigentes e dos servidores das empresas
estatais, das sociedades por ações e de responsabilidade limitada.

Aprovado, no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, retorna o
projeto a esta Comissão, para receber parecer no 2 2 turno, nos termos
do art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo autorizar os órgãos
jurídicos das empresas estatais controladas, direta ou indiretamente,
pelo Estado a defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e
passivamente, seus dirigentes e seus servidores, quando, em
decorrência do exercício das atividades institucionais, forem vítimas
ou indevidamente apontados como autores de ato ou omissão definido
como crime ou contravenção penal. Dita autorização abrange a
propositura de ações cíveis, a iniciativa de ação penal privada e de
representação perante o Ministério Público, especialmente de "habeas
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corpus" e mandado de segurança, desde que tais agentes sejam
vítimas de crime relacionado com atos por eles praticados no
exercício da função pública. A defesa em questão se estende aos ex-
titulares das funções supracitadas, contanto que demandados por ato
editado em razão do ofício e a empresa fizer a defesa do ato.

O projeto abarca principalmente os servidores das empresas
públicas e das sociedades de economia mista, que são espécies do
gênero empresa estatal. Tais empresas possuem personalidade de
direito privado, autonomia administrativa e financeira e integram a
administração indireta do Executivo, submetendo-se a controle
finalístico por parte do Estado. Essas entidades podem ser criadas
para prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica,
observados, nesse caso, os requisitos constitucionais, a saber,
imperativos de segurança nacional e interesse público relevante.

No caso em tela, não se trata de autorização genérica para que os
órgãos jurídicos das estatais defendam seus empregados em toda e
qualquer situação, pois é indispensável que o agente seja demandado
em razão de atos praticados no exercício da função pública. Isso
exclui a possibilidade de os advogados ou assessores da entidade
promoverem a defesa jurídica desses agentes em decorrência de
fatos ou atos estranhos à natureza de suas atribuições institucionais.
Se se tratar de comportamentos comissivos ou omissivos que não
tenham relação com o exercício da função estatal, a simples condição
de empregado público, por si só, não habilita o órgão jurídico a
efetivar a defesa, caso em que o próprio interessado deverá tomar as
medidas cabíveis para a defesa do ato na via judicial.

Conforme salientado por esta Comissão no exame da matéria no 1
turno, a conveniência do projeto consiste em oferecer suporte jurídico
aos profissionais do Direito que atuam nessas empresas e evitar
futuros questionamentos judiciais quanto à legalidade desse
procedimento. Trata-se, pois, de medida legislativa razoável e
coerente com a teoria do órgão da pessoa jurídica, a qual imputa a
esta os atos editados pelos agentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.706/2005 na forma do vencido no 1 turno.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
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Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares -
Sargento Rodrigues - Ricardo Duarte - Dilzon Meio.

PROJETO DE LEI N 9 2.706/2005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a defesa jurídica dos dirigentes e empregados públicos
das empresas estatais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os órgãos jurídicos das empresas estatais ficam autorizados

a defender, judicial e extrajudicial mente, ativa e passivamente, seus
dirigentes e empregados públicos quando, em decorrência do
exercício regular das atividades institucionais, forem vítimas ou
indevidamente apontados como autores de ato ou omissão definido
como crime ou contravenção penal, bem como nas ações cíveis
decorrentes do exercício da função.

§ 1 - A autorização de que trata o "caput" deste artigo abrange a
iniciativa de ação penal privada e de representação perante o
Ministério Público, especialmente a impetração de "habeas corpus" e
mandado de segurança, quando os agentes públicos forem vítimas de
crime relacionado com atos por eles praticados no exercício de suas
atribuições constitucionais, legais ou regulamentares.

§ 2 - O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos
empregos públicos referidos no "caput" deste artigo, quando
demandados por ato praticado em razão do ofício.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.796/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.796/2005, de autoria do Procurador-Geral de
Justiça, que dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XI,
c/c o art. 93, inciso V, da Constituição Federal, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1 °

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

Considerando que o texto aprovado, por falha na ordenação dos
dispositivos, não deixa claro que o pagamento da diferença de valores
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prevista no projeto deve alcançar todos os membros do Ministério
Público do Estado, e não apenas o Procurador de. Justiça, esta
Comissão transformou em artigo autônomo (art. 5 0 do texto aqui
proposto) a disposição contida no parágrafo único do art. 2 0 do texto
aprovado.

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

PROJETO DE LEI N°2.796/2005
Estabelece o subsídio dos membros do Ministério Público do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O subsídio do Procurador de Justiça é de R$22.111,25

(vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos), a partir
de 1 0 d janeiro de 2006.

Art. 2 1 - Entre 1° de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2005, o
subsídio do Procurador de Justiça é de R$19.403,75 (dezenove mil
quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Art. 3 0 - Ficam fixados, com base no subsídio do Procurador de
Justiça, os valores dos subsídios dos demais membros do Ministério
Público, 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. 5 0 - A diferença entre os valores dos subsídios estabelecidos
nesta lei e os valores percebidos será paga de forma parcelada,
conforme regulamento expedido pelo Procurador-Geral de Justiça,
observada a disponibilidade orçamentária do órgão.

Art. 6 0 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público
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 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
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PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N 2 1 AO PROJETO DE LEI
N 2 2.32712005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei fl9
2.327/2005 destina assentos preferenciais a idosos nos terminais
rodoviários localizados no Estado.

O projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade com a
Emenda rig 1, que apresentou; pela Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que opinou pela aprovação do projeto
com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça;
e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se
posicionou pela aprovação do projeto com as Emendas n 9s 2 e 3, que
apresentou, e pela rejeição da Emenda n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1 9 turno, foi apresentado o
Substitutivo n 2 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, § 2, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Substitutivo n°1, em análise, acrescenta ao art. 12 a expressão "e

aos deficientes físicos". Dessa forma, 10% de assentos dos terminais
rodoviários serão reservados a idosos e deficientes físicos.
Entendemos que essa ampliação é medida socialmente relevante que
vem beneficiar outro grupo de pessoas que necessitam de tratamento
diferenciado para terem resguardados seus direitos de eqüidade.

O art. 2, que determina o modo de identificação dos assentos
reservados, merece um reparo visando à diminuição de gasto, uma
vez que o Substitutivo n 9 1 determina detalhes da identificação dos
assentos reservados.

No que diz respeito ao art. 39, conquanto não exista terminal
rodoviário administrado pelo Estado, são eles fiscalizados pelo DER-
MC, e esta autarquia autoriza seu funcionamento. Assim, a
penalidade prevista no referido artigo é inconstitucional.

Dessa forma, optamos pela rejeição do Substitutivo n2 1,
apresentado em Plenário, e apresentamos o Substitutivo n 2 2, com o
objetivo de preencher lacunas existentes e de dar maior clareza à
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matéria.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n-° 1 e
da Emenda n2 2 pela aprovação do Projeto de Lei n 2 2.327/2005 na
forma do Substitutivo n 2 2, a seguir apresentado.

Com a aprovação do Substitutivo fl 2 2, ficam prejudicadas a Emenda
n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda n2 3, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Substitutivo n 2 2
Destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais

rodoviários localizados no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Serão destinados preferencialmente aos idosos acima de

sessenta anos e aos deficientes físicos 10% (dez por cento) dos
assentos dos terminais rodoviários localizados no Estado.

Art. 2 - Os assentos de que trata o art. 12 terão identificação
específica, que informe a sua destinação.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Elisa Costa, Presidente e relatora - Jô Moraes - Lúcia Pacífico.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/4/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Gumercindo Gonçalves Vieira, ocorrido em 19/3/2006, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Acir Braga, ocorrido em 29/3/2006, em Lagoa Formosa. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Hélio Costa, Ministro das

Comunicações, pelo transcurso do aniversário de criação do Ministério
das Comunicações (Requerimento n 9 6.151/2006, do Deputado
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Gustavo Valadares);
de congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira pelo

transcurso do 42 aniversário de criação da revista "Encontro"
(Requerimento n 2 6.161/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a diretoria do Sest-Senat pela inauguração
da Unidade Sest-Senat Poços de Caldas (Requerimento n2
6.167/2006, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com o Sr. Carlos Lindemberg, Presidente do
Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais, pela
posse da nova diretoria dessa instituição (Requerimento n
6.223/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Rede Globo pela reportagem "Falcão - Meninos do
Tráfico" veiculada no programa "Fantástico", de 19/3/2006
(Requerimento n 2 6.266/2006, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso ao Sr. Edson Miguel de Barcelos, Diretor da Escola
Estadual Governador Milton Campos, pelo Diploma de Honra ao
Mérito conferido a essa instituição em comemoração de seu 50
aniversário de fundação. (Requerimento n 2 6.271/2006, da Deputada
Vanessa Lucas);

de aplauso à diretoria da Faculdade Estácio de Sá pela solenidade
de entrega da doação de 17 toneladas de alimentos não perecíveis
por ocasião da realização de seu Vestibular Solidário (Requerimento
ng 6.27312006, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com policiais civis por sua atuação na solução do
seqüestro dos filhos do Sr. Ademar Dias de Figueiredo Neto, ocorrido
em São João do Oriente (Requerimento n 2 6.380/2006, da Comissão
de Segurança Pública);

de aplauso ao Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de
Nova Serrana pela incorporação das unidades fabris localizadas em
Araújos, Bom Despacho, Conceição do Pará, Divinópolis, Igaratinga,
Leandro Ferreira, Onça de Pitangui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui
e São Gonçalo do Pará (Requerimento n 2 6.381/2006, da Comissão
de Turismo);

de congratulações com o Procon pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor, comemorado em 15 de março (Requerimento &
6.185/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Movimento das Donas de Casa e
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Consumidores - MDCC-MG - pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor, comemorado em 15 de março (Requerimento n2
6.18612006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor e Trabalhador - Abradecont - pela passagem do Dia
Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março (Requerimento
n 9 6.187/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Associação Nacional de Defesa do
Consumidor - Andecon - pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor, comemorado em 15 de março (Requerimento n9
6.188/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Associação Nacional de Assistência ao
Consumidor e Trabalhador - Anacont - pela passagem do Dia Mundial
do Consumidor, comemorado em 15 de março (Requerimento n2
6.189/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Comissão de Defesa do Consumidor da
OAB-MG - pela passagem do Dia Mundial do Consumidor,
comemorado em 15 de março (Requerimento n 2 6.190/2006, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Loja Maçônica Nova Luz Paracatuense
pelo transcurso do seu aniversário de fundação (Requerimento &
6.201/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a Loja Maçônica Amor e Justiça pelo
transcurso de seu aniversário de fundação (Requerimento n2
6.202/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a Apae de Maria da Fé pelo 25 aniversário
de sua fundação (Requerimento & 6.222/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Lar dos Meninos São Vicente de Paulo
pelo 30 aniversário de sua fundação (Requerimento n 6.263/2006,
do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Arquidiocese •de Belo Horizonte pela ordenação
episcopal do Padre Aloísio Jorge Pena Vitral e do Padre Joaquim
Giovani Moi Guimarães (Requerimento n 1 6.269, da Deputada
Vanessa Lucas);

de aplauso à Presidência do PSDB Mulher Municipal de Belo
Horizonte pela homenagem prestada à Sra. Andrea Neves
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(Requerimento n 9 6.272/2006, da Deputada Vanessa Lucas);
de aplauso ao Superintendente Institucional de Negócios da Caixa

Econômica Federal de Minas Gerais, pelo recebimento do titulo de
Cidadania Honorária de Contagem (Requerimento n 2 6.274/2006, da
Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso à Associação dos Cafeicultores de Araguari, pela
realização da Feni-Café - Edição 2006, em 29/3/2006 (Requerimento
n9 6.320/2006, do Deputado Marlos Fernandes).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 22 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/4/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 568 e 569/2006
(encaminham o Projeto de Lei n°3.188/2006 e o Expediente relativo
ao Regime Especial de Tributação concedido à Empresa Frango
Maravilhas Ltda., respectivamente), do Governador do Estado - Ofício
n° 10/2006 (encaminha o Projeto de Lei n9 3.189/2006), do
Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - Questão de ordem - 21 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n os 3.190 a 3.198/2006 - Requerimentos ns 6.416 a 6.43712006 -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Domingos Sávio - 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 - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Antônio Genaro -

Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacifico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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

L4
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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? Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

-
0 Deputado Domingos Sávio, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 9 568/2006

Belo Horizonte, 12 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 VI do art. 90 da Constituição
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Senhora dos Remédios o imóvel que específica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação da Fundação Municipal de Senhora dos Remédios,
constituído de uma área de 2.040,00m 2, situada na Rua Antônio
Rodrigues Milagres, no Município de Senhora dos Milagres, destinada
à construção de uma unidade sanitária, registrado sob o n 9 R-02-
3.404, às fls. 211, no livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão esclarece que
não há óbice na concretização da transferência de domínio devido à
destinação a ser dada ao imóvel.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N3.188/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos

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

Senhora dos Remédios imóvel de propriedade do Estado constituído
pela área de 2.040,00m 2 (dois mil e quarenta metros quadrados),
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situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, registrado sob o n 9 R-
02-3.404, fls. 211 do livro 2-1— do Registro Geral, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será permutado pelo
imóvel constituído da área de 5.240,00m 2 (cinco mil duzentos e
quarenta metros quadrados), registrado sob o n 2 R-8-447, livro 2-AJ,
Is. 254, de propriedade da Sra. Eni Efigénia Milagres, situado no lugar

denominado Vargas, que será utilizado para edificação destinada à
saúde.

Art. 2 - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não tiver sido dada a destinação
prevista, será desfeita a permuta e o imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado.

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 2 569/2006

Belo Horizonte, 12 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 da Lei
n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Frango Maravilhas
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 9 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO N 9 10/2006
Belo Horizonte, 5 de abril de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do

art. 66, § 2, c/c art. 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
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para exame dessa augusta Assembléia Legislativa, o incluso
Projeto de Lei que propõe a criação de cargos no Quadro Permanente
de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, entre outras providências.

A presente proposta destina-se a atribuir adequada estrutura de
apoio aos Orgâos de Execução, conforme previsto na Lei
Complementar Estadual n o 34, de 12 de setembro de 1994 - que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá
outras providências -, otimizando-se, assim, o satisfatório
desempenho da função institucional, haja vista o elevado número de
processos que são submetidos ao exame do Parquet.

O § 5°do art. 129 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda
Constitucional n°45, e a imposição do funcionamento do Judiciário de
maneira ininterrupta, qual seja, sem recesso forense, são medidas
que alteraram profundamente as normas internas de trabalho do
Ministério Público, especialmente aquelas relacionadas à intervenção
dos Procuradores de Justiça nos processos judiciais encaminhados à
Instituição.

A ocorrência da elevação do quantitativo desses feitos,
especialmente na área criminal, comparativamente ao número de
Procuradores, que se mantém inalterado há bastante tempo, e as
designações desses colegas para assunção de encargos outros,
como Coordenadores, nas Procuradorias Especializadas, fizeram com
que o número anterior de 106 (cento e seis) Procuradores fosse
reduzido para 88 (oitenta e oito), em plena atuação nas áreas
específicas de pareceres.

Nesse cenário e objetivando o devido cumprimento das obrigações
impostas à Instituição, especialmente aquela determinada pela norma
constitucional referida, qual seja, a distribuição de todos os processos
que aqui aportam, em respeito especialmente ao jurisdicionado,
impõe-se a real necessidade de dotar Procuradores e Promotores de
Justiça de instrumentos efetivos para o exercício do cargo,
notadamente com assessoramento jurídico apropriado ao
enfrentamento dessa demanda.

A criação desses cargos, além de necessária, é financeiramente
mais vantajosa, tendo-se em vista que o simples aumento do número
de cargos de Procuradores para o atendimento dessas novas tarefas
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teria o custo equivalente à contratação de mais de 100 (cem)
técnicos.

A melhoria de condições de trabalho dos Promotores, especialmente
em áreas especializadas (meio ambiente, infância e juventude, crime
organizado, defesa do patrimônio público, etc), é igualmente
necessária e relevante.

Constantemente são noticiados pela imprensa desastres ecológicos,
índices alarmantes de incidência de prostituição infantil, bem como
desvios de conduta de agentes públicos, situações que importam em
uma atuação mais ampla e preventiva do Parquet.

Atualmente, o membro do Ministério Público necessita contar com
um gabinete de assessoramento, o que lhe permitiria atuar de maneira
mais ágil e eficiente em benefício da sociedade, do que se conclui a
imperiosa necessidade da criação dos cargos ora proposta.

O intuito da Procuradoria-Geral de Justiça é melhorar a estrutura da
atividade-meio do Ministério Público, cuja remuneração se revela
inferior àquela percebida pelos Membros da Instituição, medida, aliás,
que, a longo prazo, permitirá, a um só tempo, que a Instituição
responda à alta demanda que lhe é submetida e mantenha-se dentro
dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos últimos anos, sobretudo após o advento da Constituição Federal
de 1988, a demanda social levada ao Ministério Público foi
sobremaneira acentuada, em razão das novas missões que lhe foram
confiadas pelo Constituinte. Ou seja, o acesso da sociedade ao Poder
Judiciário, por meio do Ministério Público, foi altamente ampliado,
ensejando a instalação de novos serviços judiciais e ofícios do
Ministério Público.

Dessa forma, as Promotorias de Justiça instaladas no interior do
Estado para atender à demanda social necessitam, agora, de recursos
humanos próprios, o que justifica o presente Projeto de Lei, sob pena
de se tornarem obsoletas as funções a elas atribuídas.

Outra parte dos cargos visa atender às Secretarias que dão apoio às
inúmeras Promotorias de Justiça localizadas na Capital, cuja atuação
vem sendo demasiadamente mitigada pela escassez de servidores.

A título de ilustração e considerando o Quadro de Pessoal ativo,
importa salientar que a relação servidor/magistrado do Tribunal de
Justiça é superior a dez para um, enquanto que no Ministério Público
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existem menos que dois servidores para cada Membro.
A criação dos referidos cargos de recrutamento amplo proposta visa

a possibilitar que o Ministério Público supra, em caráter de urgência,
eventuais lacunas no seu quadro de servidores ou carências
momentâneas de profissionais de habilitação técnica específica, tendo
em vista os projetos de atuação institucional exigidos do Parquet.

Note-se, por fim, que será de longo prazo o preenchimento desses
cargos, que ficará condicionado à observância da Lei de
Responsabilidade Fiscal e às condições orçamentárias do Ministério
Público.

Propõe-se, igualmente, a transformação de 20 (vinte) cargos de
Supervisor II em 20 (vinte) cargos de Assessor II, no intuito de se
readaptar a estrutura administrativa da Instituição.

Outra proposição se traduz na criação, nos percentuais
estabelecidos nos outros órgãos públicos do Estado, de adicionais de
insalubridade e de atividade penosa aos servidores, uma vez que se
pretende estimular o trabalho daqueles que exercem funções com
essas características.

Mediante o Projeto incluso, solicita-se, ainda, autorização para se
celebrar Termo de Compromisso para contratação de estagiários
remunerados. Essa medida, de elevado alcance jurídico e social,
permitirá ao Ministério Público dinamizar a análise de processos,
atendendo a necessidade de se conferir celeridade à prestação
jurisdicional, e, de outra, de se diminuírem os custos com os seus
recursos humanos.

Na certeza da aprovação do presente Projeto de Lei, renovo a
Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta
consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI NO3.189/2006

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente de
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

Art. 12 - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em
Comissão, conforme item 2 do Anexo l da Lei n 2 14.323, de 20 de
junho de 2002, que compõe o Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público:
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- 1 (um) cargo de Assessor Especial Financeiro, 1 (um) cargo de

Assessor Especial Administrativo, ambos código MP-1DAS09, padrão
MP-92; 2 (dois) cargos de Superintendente, código MP-DAS02,
padrão MP-83; 6 (seis) cargos de Coordenador II, código MP-13ASO3,
padrão MP-75; e 4 (quatro) cargos de Coordenador 1, código MP-
DASO4, padrão MP-71, de recrutamento limitado.

II - 2 (dois) cargos de Assessor II, código MP-DAS07, padrão MP-67;
2 (dois) cargos de Assessor 1, código MP-1DAS08, padrão MP-59; 5
(cinco) cargos de Supervisor II, código MP-SUPO1, padrão MP-44; e 5
(cinco) cargos de Supervisor 1, código MP-SUP02, padrão MP-28, de
recrutamento amplo.

Art. 2 0 - Ficam transformados 20 (vinte) cargos de Supervisor II,
código MP-SUPO1, padrão MP-44, em 20 (vinte) cargos de Assessor
II, código MP-13AS07, padrão MP-67, de recrutamento limitado, nos
termos do Anexo III desta Lei.

Art. 32 - Os cargos de provimento em comissão que compõem o
Quadro de Serviços Auxiliares do Ministério Público serão
renumerados por meio de resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 4 0 - O servidor do Quadro de Serviços Auxiliares do Ministério
Público será repasicionado na carreira em padrão de vencimento cujo
valor seja igual ao do vencimento básico, incluídas somente parcelas
remuneratórias da extinta Gratificação de Incentivo ao
Aperfeiçoamento Funcional - GIAF, conforme previsto no art. 9 0 da Lei
n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, e decorrentes de
enquadramentos no Ministério Público.

Art. 5 0 - No sistema de carreira do Ministério Público, o
reposicionamento do servidor observará o valor igual ao do padrão
fixado na Tabela de Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo
IV da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, ou no padrão
imediatamente superior, somente quando houver eventual valor
remanescente.

Art. 6 - O servidor que fizer a opção pela jornada de quarenta horas
semanais, de que trata o art. 20 da Lei n 2 14.323, de 20 de junho de
2002, terá como limite de vencimento básico o último padrão previsto
na classe B da respectiva carreira, observado, ainda, para acréscimo
dos padrões, o preenchimento dos critérios a serem fixados por meio
de resolução.
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Art. 7 - O servidor que trabalha habitualmente em local insalubre
ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com
risco de contágio faz jus a adicional de insalubridade.

Parágrafo único - O adicional compreende os seguintes percentuais,
em razão do grau de insalubridade, calculados sobre o valor do
vencimento do padrão MP-28:

- 10% (dez por cento);
li - 20% (vinte por cento);
III - 30 % (trinta por cento).
Art. 8 0 - Ao servidor será atribuído o adicional por atividade penosa

enquanto estiver em exercício em local cujas condições de vida o
justifiquem no percentual de 20% (vinte por cento), incidindo sobre o
valor do vencimento do padrão MP-28.

Art. 9 0 - As matérias de que tratam os arts. 7 0 e 8 0 desta lei serão
regulamentadas por meio de resolução do Procurador-Geral de
Justiça.

§ 1 ° - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
atividade penosa deverá optar por um deles.

§ 2 0 - O direito aos adicionais previstos neste artigo cessa com a
eliminação das condições ou dos riscos que motivaram a sua
concessão.,

Art. 10 - E vedado ao servidor do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público o exercício da advocacia, bem como
de qualquer outra atividade jurídica remunerada, exceto a de
magistério e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso
XVI do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Art. 11 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar
Termo de Compromisso para estágio remunerado, por meio de
seleção pública, visando ao aprimoramento profissional de estudante
de curso de nível superior em Direito, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 12 - Os estágios remunerados de outras áreas técnicas
específicas, a que se refere o art. 94, § 3, da Lei Complementar nQ
34, de 12 de setembro de 1994, bem como de nível superior em
Direito de que trata o artigo anterior terão os quantitativos de cargos
definidos por meio de resolução, observada a disponibilidade
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orçamentária e financeira.

Art. 13 - Ficam incluídas na Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, com redação dada pelo art. 21 da Lei n° 14.323,
de 20 de junho de 2002, os seguintes padrões e índices: MP-88 -
17.2609; MP-89- 17.9443; MP-90 -18.6547; MP-91 - 19.3932; MP-92 -
20.1610.

Art. 14 - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo são os
constantes nos Anexos 1 e II desta lei, com os códigos, denominações
e os cargos neles indicados, os quais compõem o Quadro
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público.

Parágrafo único - A lotação dos cargos de que trata o "caput" será
definida por meio de resolução do Procurador-Geral de Justiça,
observada a necessidade nos órgãos do Ministério Público.

Art. 15 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão a
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o cumprimento da Lei Complementar n 2 101, de 4 de maio
de 2000.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se, em especial, o art. 52 da Lei n 2 11.181, de 10 de
agosto de 1993, e o art. 39, o item 1 do Anexo 1 e os Anexos II e VI da
Lei n 9 14.323, de 20 de junho de 2002.

ANEXO 1
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Pública
(a que se refere o art. l4da Lei ...... de .... de ................de .......
- A tabela referente ao item 1 - Quadro Específico de Provimento

Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18.4.2006.
* A tabela referente ao item II - Quadro Especial (cargos a serem

extintos com a vacância ) foi publicada no "Diário do Legislativo" de
18.4.2006.

ANEXO II
Carreira de Agente do Ministério Público, a ser extinto com a vacância

(a que se refere oart. l4da Lei ...... de .....de ................de .......
- A tabela referente ao item 1 - Quadro Específico de Provimento

Específico foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18.4.2006.
- A tabela referente ao item II - Quadro Especial foi publicada no

"Diário do Legislativo" de 18.4.2006.
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A tabela referente ao Anexo III ( a que se refere o art. 2 2 da
Lei......de	de ................de .......) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 18.4.2006.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 5.83012005, da Comissão
de Participação Popular.

Da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Severino, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n 2 4.617/2005, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Sebastião Coelho de Oliveira, Prefeito Municipal de Novo
Cruzeiro, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n9
3.007/2006, encaminhado pelo Ofício n 2 401/2006/5CM, em atenção
a solicitação da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n 9 3.007/2006.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze. Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.785/2005, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, convidando o
Presidente desta Casa para reunião dessa entidade a se realizar em
20/4/2006, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Do Sr. José Côdo Albino Dias, Presidente da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia, Regional de Minas Gerais,
parabenizando esta Casa pela realização do Fórum Técnico sobre
Nutrição e Saúde e convidando para o evento que essa Sociedade
realizará em maio deste ano.

Do Sr. Jerõnimo Donizeti Carvalho de Lima, Presidente do Planura
Projeto Resgate, solicitando empenho para aprovação, ainda este
ano, do Projeto de Lei n 2 3.045/2006. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n2
3.045/2006.)

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
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como é do conhecimento de V. Exas., todos os anos nós lançamos
oficialmente nesta Casa a Campanha da Fraternidade. O tema deste
ano de 2006, dedicado aos deficientes físicos, será 'Fraternidade e a
pessoa com deficiência", com o lema "Levanta-te e vem para o meio".
Quero comunicar a todos que houve um imprevisto de última hora e,
devido a isso, não foi possível fazer a abertura da Campanha da
Fraternidade neste dia e nesta hora. D. Walmor viria mais tarde, mas,
como ficamos na dúvida sobre as questões regimentais e de quórum,
achamos por bem adiar o lançamento. Agradecemos ao Presidente
Mauri Torres, aos Deputados e às Deputadas, pedimos desculpas,
justificamos a ausência de D. Walmor e solicitamos o adiamento do
lançamento da Campanha da Fraternidade.

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 9 3.190/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Santo Antônio da Barra, no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Santo Antônio da Barra, no Município de Pedro
Leopoldo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio

da Barra, no Município de Pedro Leopoldo, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, criada por meio de um movimento em busca do
desenvolvimento comunitário. Para consecução de seus objetivos,
realiza atividades assistenciais, culturais e esportivas objetivando
melhorias para a comunidade.

Lutando com muita dificuldade e contando com o abnegado trabalho
de seus Diretores, a Associação tem buscado cumprir seus objetivos,
mantendo trabalhos sociais que proporcionam diversos benefícios
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para a comunidade.
Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.191/2006
Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na Prevenção e

Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Voluntários

na Prevenção e Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com
sede no Município de Santo Antônio do Monte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: O Núcleo de Voluntários na Prevenção e Combate ao

Câncer de Santo Antônio do Monte, com sede no Município de Santo
Antônio do Monte, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como
finalidade precípua atender a pessoas portadoras de câncer.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.192/2006
Autoriza o Poder Executivo de Minas Gerais a doar ao Município de

Monsenhor Paulo o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo de Minas Gerais autorizado a doar

ao Município de Monsenhor Paulo o imóvel, de propriedade do Estado
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de Minas Gerais, situado na Rua José Américo, s/n, Centro,
daquele Município, cujo terreno possui área de 1.802M 2 (mil
oitocentos e dois metros quadrados), conforme escritura, e área
construída de 429,18m 2 (quatrocentos e vinte nove e dezoito
centésimos de metros quadrados).

Parágrafo único - O imóvel (terreno) descrito no "caput" deste artigo
foi objeto de doação ao Estado, pelo Município de Monsenhor Paulo,
em 8 de agosto de 1990, com a finalidade específica de construção de
um grupo escolar, por meio da escritura pública de doação, registrada
sob o n9 7.385, Livro 3 - K, fls. 187, do Cartório de Registro de móveis,
da Comarca de Campanha.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei já não cumpre mais sua
finalidade originária e encontra-se cedido, em comodato, para o
Município de Monsenhor Paulo, onde funciona o almoxarifado da
Prefeitura, sendo que o Município pretende reaproveitá-lo para
restauração do atual prédio, que constitui patrimônio histórico do
Município, para sediar o Departamento Municipal de Educação e
Cultura - DMEC -, bem como para edificação, no terreno disponível,
do Centro Municipal de Referência do Professor - CMRP - e da
plataforma para embarque e desembarque dos alunos que utilizam o
Programa de Transporte Escolar, entre outros.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de imóvel (terreno) com 1.802,00M 2 de área,

doado ao Estado pelo Município de Monsenhor Paulo, conforme
escritura de doação registrada sob o n 9 7.385, Livro 3-K, lis. 187, do
Cartório de Registro de Imóveis de Campanha, tendo como finalidade
a construção de um grupo escolar, que foi sua destinação inicial.

O imóvel, de propriedade do Estado, situado na Rua José Américo,
s/n 2 , Centro, Monsenhor Paulo, já não cumpre mais sua finalidade
originária e encontra-se cedido ao Município supracitado para
funcionamento do almoxarifado daquela Prefeitura Municipal.

Conforme croquis em anexo, o referido imóvel possui área de
429,18m2 e 1 .900,64m 2 de área real, sendo que a Prefeitura Municipal
de Monsenhor Paulo pretende construir na área remanescente as
seguintes edificações, conforme projetos em anexo: restauração do
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prédio existente, preservando suas características originais, por
constituir patrimônio histórico do Município e que deverá sediar o
Departamento Municipal de Educação e Cultura - DMEC -; instalação
de plataforma de embarque dos alunos daquele Município, que
utilizam o Programa de Transporte Escolar, que atende a mais de 400
alunos; construção e Instalação do Centro Municipal de Referência do
Professor - CMRP -, com dois pavimentos; área de estacionamento
para funcionários e visitantes; paisagismo - jardim (área externa).

Como se pode depreender, o Município de Monsenhor Paulo tem
importantes projetos para reutilização do imóvel supracitado, motivo
pelo qual pleiteia sua doação, ao Estado de Minas Gerais.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N23.193/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhomi o imóvel

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

ltanhomi o imóvel localizado à Rua Belo Horizonte, registrado sob o
número 4, matrícula 532/780, Livro 2-C, folha 70/120, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itanhomi.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" deste artigo
será reformado e ampliado para atender o Programa Saúde na
Família.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
José Henrique
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo fazer uma reforma

e ampliação no posto de saúde do Município, adaptando-o para ser
utilizado pelo Programa Saúde na Família, que já se encontra em fase



797

de liberação, já que o Município não pode aplicar recursos
financeiros em imóveis que não sejam de sua propriedade.

Vale ressaltar que esse imóvel já não está atendendo às finalidades
do Estado há tempos, sendo utilizado apenas pelo Município.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.19412006
Declara de utilidade pública o Centro Educacional de Abre Campo,

com sede no Município de Abre Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1  Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional de

Abre Campo, com sede no Município de Abre Campo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
José Henrique
Justificação: O Centro Educacional de Abre Campo - CEAC -,

situado na Praça Santana, s/n, Centro, se encontra em funcionamento
desde janeiro de 2004, ou seja, há mais de dois anos.

O CEAC é uma associação civil, sem fins lucrativos ou econômicos,
qualificável como de interesse público, e tem como finalidade
promover a educação e a cultura junto à comunidade local.

O Centro Educacional poderá criar, dirigir e manter escolas de
ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e outros
estabelecimentos congêneres e não fará discriminação de raça, cor,
sexo ou religião.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N o 3.195/2006
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Teatro e Dança

Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de
Teatro e Dança Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: O Grupo de Teatro e Dança Máscaras, sediado em

Guaranésia, com personalidade jurídica própria, fundado em 1I7/93,
inicialmente com a denominação de Teatro Experimental de
Guaranésia - TEG -, vem desenvolvendo importantes atividades no
âmbito social e cultural, mantendo intercâmbio com outros grupos
teatrais do Estado. Conforme atestado anexo, vem cumprindo sua
finalidade socioeducacional e cultural, sendo que os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, exercem gratuitamente suas
funções.

Por sua importância e com base na Lei n 2 12.972, de 27/7/98,
alterada pela Lei & 15.430, de 3/1/2005, conto com o apoio dos
nobres pares para que a entidade seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.196/2006
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Morada

Nova - CBMN -, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1- Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do

Bairro Morada Nova - CBMN -, com sede no Município de
Manhumirim.

AI. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: O Centro Comunitário do Bairro Morada Nova, em

Manhumirim, é uma referência de compromisso desinteressado,
firmado com a comunidade, para o desenvolvimento de projetos de
seu interesse. Atua junto aos órgãos públicos na busca de respostas
às demandas dos moradores, promove debates sobre
desenvolvimento urbano e estabelece parcerias com outras
instituições afins. Tem trabalhado na divulgação cultural e esportiva
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por meio de competições e de centros culturais e esportivos.
A implantação de uma pequena unidade de produção e serviços e a

manutenção de uma creche para crianças de até seis anos completam
o seu propósito estatutário.

Por esse trabalho de importãncia social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.19712006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do

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

Conceição do Mato Dentro o imóvel e as respectivas benfeitorias, com
área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), situado no Distrito de
São Sebastião do Bom Sucesso, desse Município, registrado sob o n2
6.046, a tis. 196 verso e 197 do Livro 3-1, no Cartório de Registro de
Imóveis dessa Comarca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Sebastião do Bom Sucesso.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: No referido imóvel pertencente ao Estado funciona

atualmente a Escola Estadual João Mariano Ribeiro. Uma vez que o
crõnograma de construção de nova sede para a referida escola já foi
aprovado pelo Governo do Estado, justifica-se plenamente a
destinação proposta, pois o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Sebastião do Bom Jesus é uma entidade sem fins
lucrativos, cuja atuação contribui para a melhoria da qualidade de vida
da população local em situação de risco social.
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- 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 3.198/2006
Autoriza o Poder Executivo a criar um centro de auxílio médico-

ambulatorial aos portadores da doença de Parkinson e do mal de
Alzheimer.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito da

Secretaria de Saúde do Estado, centros de auxílio médico-
ambulatorial para os portadores da doença de Parkinson e do mal de
Alzheimer.

Art. 2 - Os gastos necessários à implantação deste programa
correrão por conta das dotações da Secretaria de Saúde, revistas e
suplementadas se necessário.

AI. 3 - O programa referido no art. 1 Q desta lei será regulamentado
por decreto do Poder Executivo e implantado dentro do prazo máximo
de noventa dias, a contar da data de publicação.

AI. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Não existe cura conhecida para a doença de Alzheimer,

por isso o tratamento destina-se a controlar os sintomas e proteger a
pessoa doente dos efeitos produzidos pela deterioração trazida pela
sua condição. Antipsicóticos podem ser recomendados para controlar
comportamentos de pessoas agressivas ou deprimidas, garantir sua
segurança e a dos que as rodeiam.

A doença de Alzheimer não afeta apenas o paciente, mas também
as pessoas que lhe são próximas. A família deve se preparar para
uma sobrecarga muito grande em termos emocionais, físicos e
financeiros. Também deve se organizar com um plano de atenção ao
familiar doente, em que se incluam, além da supervisão sociofamiliar,
os cuidados gerais, sem se esquecerem os cuidados médicos e as
visitas regulares. Assim, a pessoa doente ficará bem assistida e se
houver outros problemas de saúde que precisem ser tratados.

Os casos de Alzheimer e Parkinson crescem a cada ano no Estado
manifestando-se com maior incidência em pessoas na faixa dos 60
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anos, que corresponde aos cidadãos que já não mais se
encontram no mercado de trabalho e que, na maioria dos casos,
subsistem de aposentadorias e pensões.

E preciso que o Estado crie um centro de convivência para essas
pessoas, propiciando-lhes bem-estar.

Considerando-se o elevado custo para o tratamento das
enfermidades que figuram no objetivo central deste projeto de lei, é
que solicito especial atenção dos nobres colegas Deputados na
aprovação desta proposição.

Além disso, a doença se prolonga no tempo o que ocasiona grandes
desgastes para os familiares, sendo necessária, portanto, a atuação
do poder público para amparar tais doentes.

Tendo em vista o exposto, solicito a mais rápida tramitação e a
breve aprovação deste projeto.

- 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 2 6.41612006, da Deputada Ana Maria Resende, em que pleiteia

seja enviado ofício ao Governador do Estado solicitando seja
encaminhado a esta Casa projeto de lei concedendo gratificação aos
policiais civis que atuem em mais de um Município do nosso Estado. (-
A Comissão de Administração Pública.)

N 9 6.417/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da República com vistas a
promover ações que assegurem o regular funcionamento e a
suste ntabilidade da empresa aérea Varig. (- A Comissão do Trabalho.)

N 9 6.418/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Criadores de Zebu - ABCZ - pelo transcurso do 72 aniversário de sua
criação. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Vanessa Lucas. Anexe-se ao Requerimento n 2 6.401/2006
nos termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.)

N 2 6.419/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rubélio de Castro,
Presidente da Associação Farmacêuticos e Bioquímicos do Circuito
das Aguas, pelo transcurso do Dia do Farmacêutico.

N 9 6.420/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Lauro de Mello Vieira,
Presidente do Conselho Regional de Farmácia, pelo transcurso do Dia
do Farmacêutico.

W 6.421/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Santana L.
Batista, Presidente da Associação Farmacêutica de Conselheiro
Lafaiete, pelo transcurso do Dia do Farmacêutico.

N 2 6.422/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio A. Domingues,
Presidente da Associação Farmacêutica de Bom Despacho, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N2 6.423/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Hilário Grossi Oliveira,
Presidente da Associação Farmacêutica de Carangola, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N 2 6.424/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Luciana Giarola Garcia,
Presidente da Associação Farmacêutica de Formiga e Pains, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

W 6.42512006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Haroldo Teixeira
Cordeiro, Presidente da Associação Farmacêutica do Vale do Aço,
pela passagem do Dia do Farmacêutico.

N 9 6.426/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Chaves
Franco, Presidente da Associação Farmacêutica do Triângulo Mineiro,
pela passagem do Dia do Farmacêutico.

N2 6.42712006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Osmundo Santana Filho,
Presidente da Associação Farmacêutica do Oeste de Minas, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

N 9 6.428/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. lIza Elódia B. Barbóza,
Presidente da Associação Farmacêutica de Montes Claros, pela
passagem do Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro.

N 9 6.429/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edilson de Magalhães



803
Lopes, Presidente da Associação Farmacêutica de Itabira, pela
passagem do Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro.

N 2 6.430/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alberis de Oliveira,
Presidente da Associação Farmacêutica de Diamantina e Região, pela
passagem do Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro. (-
Distribuídos à Comissão de Sáude.)

N Q 6.431/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano, comemorado em 23 de
fevereiro.

N 9 6.432/2006 2 do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Cristais pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano, comemorado em 23 de
fevereiro.

N 2 6.433/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de ltaúna pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano, comemorado em 23 de
fevereiro. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N 2 6.43412006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitada à Feam, à Polícia Ambiental e ao IEF cópia dos relatórios,
levantamentos, boletins de ocorrência e outros documentos relativos à
mortandade de peixes no trecho do Rio São Francisco entre os
Municípios de Três Marias e Pirapora. (- A Mesa da Assembléia.)

N 2 6.435/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria de Políticas Sociais de Belo Horizonte
com vistas a que se estude a possibilidade da implantação de um
Centro de Referência Multidisciplinar para a Pessoa com Deficiência
em cada administração regional.

N 2 6.43612006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à BHTRANS com vistas a que se estude a
possibilidade da extensão do benefício da gratuidade no transporte
coletivo às pessoas maiores de 18 anos com deficiência mental leve
ou moderada. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N 9 6.43712006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
sejam tomadas providências com relação a denúncia formulada pelo
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Sr. Antônio Moreira Barão contra policiais militares. (- A Comissão
de Segurança Pública.)

Oradores Inscritos
• Sr. PresidenteS Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr: Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, cidadãs e cidadãos mineiros que nos acompanham nesta
Casa e pela TV Assembléia, trago uma questão extremamente
importante, que pode nos orientar a enfrentar um dos problemas mais
críticos que vivemos nos tempos atuais.

Deparamos, no dia-a-dia, com um verdadeiro pesadelo, que é o
sistema carcerário. Chegamos a um ponto em que não há espaço
para aqueles que têm uma dívida para com a sociedade cumprirem
suas penas. Em razão disso, não é novidade o pesadelo em que vêm
transformando-se as cadeias públicas e os presídios.

O governo atual, do nosso Governador Aécio Neves, tem encarado
esse problema cujo enfrentamento foi adiado por vários outros
governos. Basta lembrar que, ao iniciar seu mandato, o sistema tinha
disponibilidade para 5 mil vagas para os que têm de cumprir pena por
crime cometido no Estado em regime fechado, e agora já estamos
próximos de poder oferecer 15 mil vagas. Isso não significa que a
criminalidade aumentou, apenas era absolutamente necessário fazer
com que se pudessem cumprir os mandados de prisão, pois não é
suficiente a polícia tomar a providência de investigar e prender. E
preciso que o Judiciário, após julgar, tenha espaço para manter na
prisão o cidadão que infringiu as regras de convivência.

Além disso, é necessário que esses estabelecimentos ofereçam o
mínimo de expectativa para recuperar esse ser humano, o mínimo de
dignidade. A ausência dessas condições gera, ao longo dos tempos,
não só aqui, mas em todo o País, rebeliões, mortes, tragédias, fugas e
mais criminalidade.

Certamente, quando se trata de discutir segurança do ponto de vista
desse elo da cadeia - e cadeia pode parecer redundante - I desse elo
de todo o processo que constitui o sistema prisional, às vezes nos
vem a sensação de impotência. Precisávamos de uma sociedade em
que não houvesse a necessidade de se prender ninguém. Esse é o
sonho a ser perseguido pelos homens livres e de bom costume, esse
é o anseio de todos os cristãos - e lembro que estamos avizinhando-
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nos da Páscoa, do momento da ressurreição, do momento de
elevarmos os nossos espíritos e buscarmos construir uma sociedade
mais justa e fraterna. E claro que devemos investir em educação,
gerar empregos e condições dignas para que ninguém chegue à
marginalidade.

E preciso cuidarmos disso e, prioritariamente, das políticas públicas
adequadas para dar condições dignas ao ser humano. Entretanto não
podemos ser ingênuos ou irresponsáveis e pensar que não temos o
problema da criminalidade. Ele existe e existiu ao longo da história da
humanidade. Temos como diminuí-lo, mas não como erradicá-lo
totalmente. Não há como nos tornarmos todos seres humanos dóceis,
angelicais. Pretender isso seria uma ilusão, uma ingenuidade, uma
irresponsabilidade. Portanto, é necessário enfrentar o problema.

Em primeiro lugar, quero louvar a iniciativa séria de ampliar o
sistema e construir novas penitenciárias. Aliás, essa é uma iniciativa
que muitos homens públicos se recusaram a ter, talvez com a idéia de
que não dá voto.

E realmente essencial que se invista em escolas, saúde; e o
governo Aécio Neves tem feito isso, tem investido como nunca se
investiu, O Pró-Hosp está chegando ao interior, levando a presença
do governo do Estado às santas casas. Há a integração do sistema de
saúde com todos os 856 Municípios do Estado, que têm recebido
ambulâncias dignas, modernas, equipadas. Há uma série de avanços,
como o funcionamento do Hospital de Venda Nova e também a
construção do hospital que será dirigido pela Santa Casa e funcionará
como uma policlínica aqui, em Belo Horizonte. No que se refere à
educação, nunca se viu tantas reformas de escolas; e, quanto ao
sistema prisional, isso é algo que não se poderia mais adiar. Aliás,
temos entre nós um companheiro que é dos grandes batalhadores
pela segurança pública, a quem me permito tratar como amigo, o
Deputado Sargento Rodrigues, que conhece bem sobre o que estou
falando.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro,
Deputado Domingos Sávio, gostaria de cumprimentá-lo. V. Exa. traz
mais uma vez, a esta tribuna, um assunto que incomoda a todos do
ponto de vista da ansiedade e da inquietude que as pessoas têm ao
buscar a tão almejada paz social. V. Exa. aborda muito bem o tema.
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Do ponto de vista sociológico, Durkheim já dizia: "Não existe
sociedade sem desvio de conduta".

Portanto o desviante é comum na sociedade. O crime não pode
chegar a um estágio patológico, não pode virar uma doença.
Sociologicamente falando, há um ponto tolerável permitido à
incidência do delito, mesmo porque não há como evitarmos um crime
passional, uma discussão acirrada dentro de casa, em que o marido
acaba tirando a vida de sua esposa. Não há um controle social formal
ou um aparato de licença criminal para evitar o estupro de uma
enteada. Esses são exemplos de que não há sociedade sem desvio
de conduta. V. Exa. coloca o tema numa visão de governo, e gostaria
de respaldar que este governo tem norte firme na área de segurança
pública. Não só atua no campo do aparato repressor, mas trabalha no
campo da prevenção social. Tivemos oportunidade de ver isso quando
do lançamento do Talentos de Minas, por meio do Servas. Esse
programa, Deputado Domingos Sávio, traduzindo para uma linguagem
mais próxima da comunidade, é o exemplo de como atuar no campo
da prevenção social. Há o projeto Fica Vivo, em que se leva o braço
do poder público a uma área degradada de periferia, onde muitas
vezes o traficante é a referência daquela comunidade e da juventude
que está em ebulição. Certamente se tem o traficante como
referencial, mas, com o projeto Fica Vivo implantado por este governo,
quebra-se essa referência. O Estado dará a referência por meio da
arte, da cultura, do esporte, e isso o governo vem fazendo.

Apenas para incrementar essa visão apresentada por V. Exa. sobre
esse assunto, ao longo de muitos governos resumiram-se em falar
que estavam investindo em segurança pública ao anunciar a doação
de 200, 300 viaturas na Praça da Liberdade. Este governo, além de se
preocupar com o aparato logístico, preocupa-se com a integração das
forças policiais, o que é um grande passo; preocupa-se com a
construção de novas penitenciárias, conforme V. Exa. abordou, o que
há muito não se fazia neste Estado; atua no campo da prevenção
social, cujo campo nunca foi visto por nenhum governo anterior, do
ponto de vista da segurança pública, ou seja, atuar de forma
preventiva para que a criança e o adolescente não se sintam
abandonados e tenham como referência o poder público.

Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento, que merece respaldo. O
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governo está no caminho certo. Ele tem um programa de
segurança. Neste momento é preciso paciência para implantá-lo, até
porque não é possível contratar um grande eletivo, pois as academias
não suportam. Nas cidades do interior, uma das principais
reclamações é quanto à falta de pessoal, mas isso leva tempo, e o
governo já está providenciando.

V. Exa. está de parabéns por ressaltar um assunto de tanta
importância para Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. E sempre construtiva a
contribuição do experiente Deputado Sargento Rodrigues. Sr.
Presidente, é fundamental o trabalho de estruturação de nosso
Estado, pois se trata de uma etapa imprescindível para atender às
demandas do povo mineiro.

Há uma década, na condição de Prefeito de Divinôpolis, pleiteamos
e conseguimos a construção de um sistema prisional. Até então, havia
um "cadeião" que era um pesadelo. Até um padre foi refém dos
presos. Eram 120, 130 presos, que ficavam em quatro cubículos. Um
pesadelo, com várias fugas, transtornos e vidas sendo tiradas. Após a
construção da estrutura mais adequada, esses sobressaltos
acabaram. Agora estamos construindo um centro de recuperação e
reeducação do menor criminoso, que deve cumprir pena em regime
fechado, mas que precisa, sobretudo, de ser recuperado como ser
humano.

Em Formiga, no Centro-Oeste mineiro, existe a Fundação
Educacional de Amparo ao Meio Ambiente, criada pelas lideranças da
cidade e que desenvolve um maravilhoso trabalho de produção de
mudas e preservação do meio ambiente conciliado com a recuperação
de apenados. Isso, obviamente, tem o acompanhamento do Judiciário,
da Promotoria, do Juiz da Vara de Execução Penal, e o apoio da
sociedade.

Há alguns anos, fui à fazenda, que não tem telas nem muros,
conhecer esse trabalho. Ao chegar, fui recebido com muita educação
por várias pessoas, que, posteriormente soube, estavam ali cumprindo
pena. Hoje são 22 cidadãos, com índice de fuga próximo a zero, em
regime literalmente aberto. Alguns têm penas que chegam a 20 anos.
Vivem harmoniosamente, ajudam a recuperar a natureza, produzem
mudas e simultaneamente produzem renda. E um exemplo
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maravilhoso. Há mais tempo, encaminhamos um projeto ao lado da
Fundação; agora estamos em via de ver o início da construção de um
laboratório de análises ambientais, dando maior estrutura a esse belo
projeto.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr. Presidente, peço que
transfira parte do meu tempo ao Deputado Domingos Sávio.

Caro Deputado, ouço atentamente seu pronunciamento, que trata de
um tema muito atual. Concordo com sua posição, pois avançamos
muito em Minas Gerais.

Fiz uma visita ao Secretário de Defesa Social, Ibrahim Abi-Ackel, e
pude notar seu interesse e satisfação em pegar uma Pasta tão
complicada em Minas e no País, como a segurança pública, e mostrar
que as ações implementadas pelo governo Aécio Neves direcionaram
a segurança do nosso Estado, com valorização do policial, residência
para os policiais militares e civis, investimento na Região
Metropolitana e nas cidades de médio porte, e agora nas cidades
menores.

Cumprimento V. Exa. por seu pronunciamento, pois é importante
discutir isso. Avançamos muito, mas ainda precisamos recuperar
muito terreno. A segurança pública é prioridade na Capital e no
interior, ao lado da saúde e da educação. Graças a Deus, nosso
governo tem um programa e podemos dizer que estamos no caminho
certo. Parabéns a V. Exa. e ao Governador Aécio Neves. Queremos
alcançar o "status" do Estado mais seguro do País.

O Deputado Domingos Sávio - Concluo, registrando a importância
desta etapa em nossa atividade parlamentar, que muitas vezes passa
despercebida pela mídia: o fato de nós e de todos os colegas
Deputados, sistematicamente, toda semana, visitarmos no mínimo
meia dúzia de cidades. E uma rotina de muito trabalho, mas que surte
resultados como esse. Identificamos problemas no interior, tornamo-
nos parceiros da população, e as soluções criam corpo. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, para acompanhar o

exemplo de ontem, da importância de seguir o Regimento, solicito que
V. Exa. encerre, de plano, a reunião, por falta de quórum.

0 Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito seja feita a

rAC



809
chamada para recomposição de quórum.

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

• Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados.

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

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de terça-
feira, dia 18, 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 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N 9 67/2004, EM 23/3/2006
As 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, José Henrique e Jésus Lima (substituindo este ao
Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da 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
o parecer sobre a emenda apresentada em Plenário à Proposta de
Emenda à Constituição n2 67/2004. Em seguida, o Presidente
suspende a reunião. Reabrindo a reunião, o Presidente verifica a
inexistência de quórum, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
José Henrique, Presidente - Fahim Sawan - João Leite. -

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 30/3/2006
As 115h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria
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Tereza Lara, Presidente da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
regulamentação da Lei n 9 15.757, de 411012005, que autoriza o Poder
Executivo a isentar do Imposto sobre as Operações Relativas à
Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
para a aquisição de automóvel para a utilização por pessoa portadora
de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, bem
como sobre denúncias apresentadas pelo Centro de Vida
Independente de Belo Horizonte - CVI. Registra-se a chegada dos
Deputados André Quintão, Miguel Martini e Domingos Sávio
(substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Lúcia Pacífico e os Deputados Dinis
Pinheiro e Célio Moreira. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. José Luiz de Lima, Assessor do
Subsecretário da Receita Estadual, representando Fuad Noman,
Secretário de Estado de Fazenda; José Gastão Soares Oliveira, Chefe
da Seção de Exames Especiais do Detran-MG, representando Adilson
Aguido, Chefe do Serviço de Habilitação do Detran-MG; Alexandre de
Vasconcelos Costa Ker, Assessor Técnico da Promotoria de Justiça
dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, representando
Ana Paula Rodrigues, Promotora de Justiça dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência; Jackson de Oliveira Santos, despachante;
Marcos Chaves Brasil, proprietário da empresa SEIV; Flávio Couto e
Silva de Oliveira, Superintendente da Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente - Caade da Sedese e Presidente do
Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência; Nelson Luiz dos
Santos Garcia, Assessor Jurídico da Caade, e a Sra. Kátia Ferraz
Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo
Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
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conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 32 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Edson Rezende e
André Quintão e da Deputada Maria Tereza Lara, em que pleiteia seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, a aplicação da
Lei n9 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; dos
Deputados Doutor Ronaldo e André Quintão, em que solicitam seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e
Direitos Humanos, como parte das atividades do Dia de Luta dos
Povos Indígenas, integrante da Semana de Luta dos Povos Indígenas;
e André Quintão, Domingos Sávio e da Deputada Maria Tereza Lara,
em que pedem seja enviado ofício à Presidência do Conselho de
Política Fazendária - Confaz - solicitando-lhe a implementação do
convênio necessário ao cumprimento do que estabelece a Lei n
15.757, de 2005. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca- os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - João Leite.

ATA DA 6? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4?
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM

5/4/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo, Fahim
Sawan e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Biel Rocha. 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
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a debater a situação dos hemocentros no Estado e as políticas
implementadas pela Fundação Hemominas. Passa-se à 3 Fase da 2
Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita audiência
pública desta Comissão para debater a reutilização de produtos
médicos descartáveis. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião
para ouvir as Sras. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti,
Presidente da Fundação Hemominas e Maria Alzira Gomide Moreira,
Diretora do Sind-Saúde; e os Srs. José de Fátima Campos, Gerente
Administrativo do Hemocentro de Belo Horizonte, e Renato Barros,
Presidente do Sind-Saúde, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Biel Rocha,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo - Fahim Sawan.
ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 5/4/2006

As 9h35min, 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 João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo", na data
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mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Regina Maria Batista,
Chefe de Gabinete do Superintendente Regional da Codevasf, e do
Sr. Fernando Pinheiro Moreira, Secretário Executivo da Associação
Mineira de Silvicultura - AMS - (311312006). O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 2 2.61412005, no 1 a turno, para o qual
designou o Deputado Doutor Ronaldo, relator da matéria. 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.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n g 2.711/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n 2 6.318/2006. E adiada a votação do Requerimento n2
6.296/2006, a pedido do Deputado Laudelino Augusto. Passa-se à 3
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Roberto Carvalho, em que solicita seja realizada audiência pública em
Ubá, para se debaterem os problemas relativos à renovação do
contrato de prestação de serviços de saneamento básico pela
Copasa-MG; Doutor Ronaldo solicitando realizar-se audiência pública
para debater a infestação dos caramujos africanos em Municípios
mineiros; Laudelino Augusto e Padre João solicitando realizar-se
reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial para debater, com os convidados que menciona, o
Projeto de Lei n 9 2.953/2006; Laudelino Augusto (2) solicitando
realizar-se reunião conjunta com a Comissão de Educação, Cultura,
Ciência, Tecnologia e Informática, com a finalidade de conhecer e
discutir o Programa Mineiro de Educação Ambiental, e solicitando
enviar ofício à Feam, à Polícia Ambiental, ao 1FF e ao Ibama, pedindo
boletins de ocorrência e quaisquer documentos de interesse público
gerados sobre a mortandade de peixes no Rio São Francisco no
trecho compreendido entre os Municípios de Três Marias e Pirapora.
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 abril de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo - José
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Henrique - Dilzon Meio.

ATA DA 69 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 115ê LEGISLATURA, EM 5/4/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dilzon Meio, 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 Prestação de Contas e do
Relatório de Atividades Anual do Tribunal de Contas do Estado
referentes ao exercício de 2005; e de ofícios dos Srs. Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes
e Obras Públicas; Dimas Wagner Lamounier, Superintendente e Max
Fernandes dos Santos, Gerente de Mercado da Caixa Econômica
Federal, e Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, publicados no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n9s
2.130/2005 (Deputado Dilzon Meio); 2.305/2005 (Deputado Jayro
Lessa); 2.690/2005 (Deputada Elisa Costa): 2.744/2005 (Deputado
José Henrique): 2.76412005 (Deputado Ermano Batista); 2.866/2005 e
2.921/2006 (Deputado Sebastião Helvécio), no 1 c turno, e as
Mensagens ns 548 e 549/2006 (Deputado Dilzon Meio); 554 e
556/2006 (Deputado Jayro Lessa); 550 e 553/2006 (Deputado
Sebastião Helvécio); 552/2006 (Deputada Elisa Costa) e 551/2006
(Deputado José Henrique), em turno único. Passa-se à 1 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 9 turno, do Projeto de Lei n2
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2.64312005 na forma do vencido no lÍ Q turno (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); e pela aprovação, no 1 9 turno, dos Projetos de
Lei n 9s 2.41312005 (relator: Deputado José Henrique). O Deputado
Jayro Lessa se retira da reunião. São também aprovados os
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n 9s 2.58112005 (relator:
Deputado José Henrique) e 2.675/2005 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição) na forma dos substitutivos que
receberam o n 9 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2.69612005
com a Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a
Subemenda n 2 1 (relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de
redistribuição). Registra-se a presença da Deputada Elisa Costa. São
também aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei
n 2 s 2.744/2005 (relator: Deputado José Henrique) e 2.76412005 com a
Emenda n 9 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2.866/2005
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). O parecer sobre o Projeto de
Lei n9 4812003, no 12 turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado José Henrique,
em virtude de redistribuição. O parecer do relator, Deputado Jayro
Lessa, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n 2 2.30512005 na
forma do Substitutivo n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, tem
a sua discussão adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Domingos Sávio, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n 2 2.433/2005 na forma do Substitutivo n
2, no l turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
José Henrique. Passa-se à 22 Fase da 2? 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 9 6.285/2006. Passa-se à 3? Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Domingos Sávio, em que solicita sejam
convidados os Secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão
para participar de audiência pública, para cumprir as disposições da
Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração, por
parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas estabelecidas
para o Estado referentes aos quadrimestres de 2005. Cumprida a
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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 abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique - Jayro Lessa - Elisa

Costa.
ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM

5/4/2006
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebatião Costa e DjaIma Diniz,
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 Ojalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n 2 1.837/2004 e
Projeto de Lei n Q 2.234/2005 (Deputada Vanessa Lucas); Projetos de
Lei n 9s 2.741 e 2.820/2005 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 1?
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Resolução n 2 1.837/2004 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 21 Fase da 21 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
2.234/2005 (relatora: Deputada Vanessa Lucas) e 2.741 e 2.820/2005
(relatora; Deputado Djalma Diniz). 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 abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo.

ISA
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ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 5/4/2006

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dinis Pinheiro, Sargento
Rodrigues, Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BPSP) e Weliton Prado
(substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCd013), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes também os Deputados Sebastião Costa e Domingos Sávio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Vereador Antônio Carlos Silva Nunes, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, publicada no 'Diário do Legislativo", em
311312006. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n2
2.920/2006, no 22 turno, e avoca a si a relatoria da matéria. 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 o parecer pela rejeição, no
turno, da Emenda n 2 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n2
3.00512006 (relator: Deputado Fahim Sawan), registrando-se os votos
contrários dos Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues. O
parecer sobre o Projeto de Lei & 2.915/2006, no 2 Q turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Fahim Sawan. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s 6.299 e
6.300/2006. A Presidência comunica aos membros da Comissão que,
devido às necessidades dos trabalhos, as reuniões ordinárias serão
transferidas para as terças-feiras, às 15h1 5min. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Ricardo Duarte -

Gustavo Valadares - Dilzon Meio.
ATA DA 3? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 11/4/2006
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon
Meio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Fábio
Avelar e Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Suspende-se a reunião. Os trabalhos são reabertos às 1 2h3omin, com
a presença dos Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, José
Henrique e da Deputada Elisa Costa. Passa-se à 12 Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 12

turno, do Projeto de Lei n 2 3.063/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 e
pela rejeição das Emendas n 2s 2 e 3 (relator: Deputado José
Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique - Jayro Lessa - Dilzon

Meio.
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 11/4/2006
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As 141h45min, comparecem na Sala das Comissões as
Deputadas Elisa Costa, Jô Moraes e Lúcia Pacífico (substituindo esta
ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Fusa Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc, publicado no
"Diário do Legislativo" de 7/412006. Passa-se à 1 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do
Substitutivo n 1 e pela aprovação do Projeto de Lei n 2 2.327/2005 na
forma do Substitutivo n 2, ficando prejudicadas a Emenda n 2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n 9s 2 e 3, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se à 2
Fase da 24 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 ns 2.956/2006 (relatora: Deputada Jô
Moraes); 2.959, 2.965, 2.977 e 3.001/2006 (relator: Deputado Irani
Barbosa), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.282, 6.319, 6.326 e 6.34812006. 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 abril de 2006.
Jô Moraes, Presidente - Biel Rocha - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 548/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

- -
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De autoria do Governador do Estado, a mensagem em tela
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
26/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A., em cumprimento do
disposto no art. 72 da Lei n9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de
29112/2005, concedeu crédito presumido de ICMS no valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída de carne e
demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados,
salgados, secos ou temperados, resultante do abate de aves,
leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, em
operação interestadual, resultando em desoneração total da operação.
De acordo com a Receita Estadual, tal medida resulta em
concorrência desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e
ofensa ao princípio constitucional da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou destino da mercadoria.

Vale ressaltar ainda que o benefício concedido pelo Governo de São
Paulo foi implementado por meio do Decreto n 2 50.456, instituído à
revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Dessa
forma, entendemos ser legítima a iniciativa do governo de Minas
Gerais que, por meio dos Regimes Especiais de Tributação, vem
restabelecendo as condições de concorrência e de preservação de
mercado para as empresas mineiras, em face dos benefícios fiscais
concedidos unilateralmente por outros Estados.

Assim, o Regime Especial de Tributação em análise concede à
empresa Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A., localizada no
Município de Betim, crédito presumido de ICMS no valor equivalente
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ao imposto devido na operação de saída dos produtos
mencionados, sem prejuízo do crédito presumido outorgado ao
estabelecimento abatedor nas operações de saída dos produtos
comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino, equídeo,
bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do
Regulamento do ICMS.

De acordo com o ar!. 7 Q da proposição, o regime em tela entra em
vigor na data da ciência ao contribuinte de seu deferimento,
retroagindo seus efeitos a 1/1/2006, com prazo de vigência previsto
para o período em que perdurar a situação motivadora de sua
concessão. O mesmo artigo ressalta que o regime poderá ser
revogado automaticamente, com a extinção do tratamento dispensado
pelo Estado de São Paulo às operações acima citadas ou, a qualquer
tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Portanto, entendemos que o Regime Especial ora apresentado é
oportuno e atende aos interesses do Estado, pois, além de não
implicar redução na arrecadação tributária, concede à empresa
mineira benefício tributário idêntico àquele concedido pelo Governo de
São Paulo às suas empresas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 26/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n g 26/2006, nos termos do

art. 70 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 26/2006 à empresa Granja Brasília Agroindustrial
Avícola S.A., 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, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro Lessa -

José Henrique.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 55112006
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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 n9
30/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frigorífico Pontenovense Ltda., em cumprimento do disposto no art. 79
da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 2/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n Q 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 90 dias.

O Estado de São Paulo, através do Decreto n 9 50.456, de
29112/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à
saída de carne e demais produtos comestíveis derivados de carne,
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 ao Frigorífico
Pontenovense Ltda., estabelecido na Rua Prefeito José Ramos
Gomes, 36, em Justinópolis, no Município de Ribeirão das Neves,
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação
de saída dos produtos acima citados, sem prejuízo do crédito
presumido outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de
saída dos produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de
gado bovino, 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 ano
em que ocorrer o deferimento, 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
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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 estabelecer 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 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
proposto viria recompor a receita perdida em razão do benefício
instituído pelo Estado de São Paulo, entendemos que a medida em
tela deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 9 30/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 30/2006, nos termos do

art. 79 da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 -Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 30/2006 à empresa Frigorífico Pontenovense Ltda., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no
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art. 79 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 Comissões, 6 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 552/2006

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
15/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Bertin Ltda., em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n9 15.292,
de 5/8/2004.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 1/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 79 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 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/1212005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída
de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de
aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno,
resultando na desoneração total da operação.

Concede-se, à empresa Berlin Ltda., crédito presumido no valor
equivalente ao imposto devido nessas operações, desde que
observadas as condições constantes nesse regime, sem prejuízo do
crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor nas
operações de saída dos produtos comestíveis resultantes do abate de
aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno de
que trata o ai. 75 do RICMS. Os comprovantes de entrega das
mercadorias relacionadas com as operações de que trata esse regime
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deverão ser arquivados pelo prazo previsto na legislação tributária,
para apresentação ao Fisco quando solicitada. Não há dispensa para
a empresa do cumprimento das demais obrigações previstas na
legislação tributária, e o contribuinte deverá manter cópia desse
regime à disposição da fiscalização para exibição imediata sempre
que solicitado, devendo ser registrado no livro de Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências -
RUDFTO - o número, o assunto e a data de sua concessão. O regime
entra em vigor na data da ciência à empresa de seu deferimento,
retroagindo seus efeitos a 1I1I2006, os quais perdurarão pelo período
em que se mantiver a situação motivadora de sua concessão. O
regime será revogado automaticamente com a extinção do tratamento
diferenciado dispensado pelo Estado de São Paulo a essas operações
ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável quanto aos produtos originários do Estado
destinados a outros Estados. Além do mais, a medida configura clara
ofensa ao princípio da não-discriminação tributária em razão da
procedência ou do destino da mercadoria, conforme dispõe o art. 152
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Finalmente, considerando que o crédito presumido autorizado na
forma desse regime não implica diminuição da arrecadação do ICMS
do Estado, uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, que tornou
inviáveis as vendas do contribuinte requerente para aquele e outros
Estados, é necessária a concessão do Regime Especial de Tributação
à empresa Berlin Ltda.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação & 1512006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n9 15/2006, nos termos do

art. 70 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
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Tributação n9 15/2006 à empresa Bertin 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, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Henrique -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 553/2006

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
3112006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Dagranja Agroindustrial Ltda., em cumprimento do disposto no art. 7
da Lei n 2 15.292, de 518/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS sobre o
valor de saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do
abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e
suíno, em operação interestadual. Tal medida resultou na
desoneração total desse tipo de operação, no que diz respeito ao
referido tributo.

Como conseqüência do referido benefício, foi concedido à empresa
Dagranja Agroindustrial Ltda., estabelecida no Município de Passos,
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação
de saída dos produtos mencionados, sem prejuízo do crédito

La
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presumido, de que trata o art. 75 do RICMS.
O Regime Especial produzirá efeito durante o período em que

perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de
São Paulo às operações de saídas de mercadorias citadas ou, a
qualquer tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Consoante parecer da Superintendência de Tributação, a concessão
de Regime Especial se justifica pelo fato de o benefício paulista
afrontar o art. 152 da Constituição da República e resultar em
concorrência desfavorável para os produtos provenientes de Minas
Gerais e destinados a outros Estados da Federação. O benefício,
conforme o parecer, não importa em perda de arrecadação do ICMS,
considerando que esta já aconteceu em virtude do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, tornando
inviáveis as vendas da empresa beneficiária para aquele e outros
Estados. Portanto, inexiste desrespeito ao art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Entendemos ser necessária a medida tomada pelo governo mineiro,
que irá neutralizar os efeitos perversos de um benefício
inconstitucional, concedido sem a anuência do Confaz, contrariando o
disposto no art 155, § 2 0, XII, g", da Constituição da República, c/c o
art. 1°da Lei Complementar n°24, de 7/1/75.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributáção n° 31/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇAO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 0 3112006, nos termos do

art. 7 da Lei n ° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°03112006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no
art. 7°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, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José
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Henrique - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 554/2006
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
024/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa Real
Alimentos Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1V4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação
de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra
unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas
mineiras. Esse regime deve ser ratificado pela Assembléia Legislativa
no prazo de 90 dias.

O regime em análise concede à Real Alimentos Lida, crédito
presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto devido na
operação de saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes
do abate de aves, leporídeos ou gado bovino, bufalino, caprino, ovino
ou suíno, sem prejuízo do crédito presumido outorgado ao
estabelecimento abatedor nas operações de saída de produtos
comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino, eqüídeo,
bufalino, caprino, ovino ou suíno, de que trata o art. 75 do
Regulamento do ICMS.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de ICMS no valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída dos produtos
acima mencionados. Tal medida resultou na desoneração total desse
tipo de operação, no que diz respeito ao referido tributo.

O regime em exame entra em vigor na data da ciência ao
contribuinte de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1I112006,
com prazo de vigência previsto para o período em que perdurar a
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situação motivadora de sua concessão, podendo ser revogado
automaticamente, com a extinção do tratamento dispensado pelo
Estado de São Paulo às operações acima citadas, ou a qualquer
tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

A justificação do governo do Estado para conceder o regime
especial de tributação em questão, segundo o parecer da
Superintendência de Tributação enviado a esta Casa por meio da
mensagem em epígrafe, é a proteção da economia mineira. No
entendimento do referido órgão, a medida adotada pelo Estado de
São Paulo resulta em concorrência desfavorável às empresas
mineiras, quanto às operações de comercialização de produtos
originários de Minas Gerais e destinados a outros Estados, situação
em que o contribuinte mineiro é tributado pelo Estado em 7%, relativos
ao ICMS sobre as operações de saída dos produtos acima
mencionados. Além disso, a Constituição da República, em seu art.
152, 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, o que torna a
mencionada medida claramente inconstitucional.

E importante ressaltar que o benefício concedido pelo governo de
São Paulo foi implementado por meio do Decreto n Q 50.456, instituído
à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Dadas essas considerações, entendemos ser legítima a iniciativa do
governo de Minas Gerais, que, por meio dos regimes especiais de
tributação, vem restabelecendo as condições de concorrência e de
preservação de mercado para as empresas mineiras, em face dos
benefícios fiscais concedidos unilateralmente por outros Estados.

Dessa forma e considerando o argumento, utilizado no parecer da
Superintendência de Tributação, com o qual concordamos, de que a
medida não implica redução na arrecadação tributária do Estado, ao
contrário, viria recompor a receita perdida em razão do benefício
instituído pelo Estado de São Paulo, somos favoráveis à ratificação do
regime especial de tributação concedido à empresa Real Alimentos
Ltda.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 024/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
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apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇAO

Ratifica o Regime Especial de Tributação ti 9 024/2006, nos termos
do art. 79 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n9 024/2006 à empresa Real Alimentos Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7
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, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Dilzon Meio -

José Henrique.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 556/2006

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
27/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à Empresa Frigorífico
Tradição Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 518/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1/4/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência ti 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação
de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra
unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas
mineiras. O regime especial de tributação deve ser ratificado pela
Assembléia Legislativã no prazo de noventa dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída
de carne e demais produtos comestíveis frescos, congelados,
salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves,
leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, em
operação interestadual, resultando em desoneração total da operação.
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Tal medida resulta em concorrência desfavorável aos produtos
originários de nosso Estado e ofensa ao princípio constitucional da
não-discriminação tributária em razão da procedência ou destino da
mercadoria. O Convênio ICMS n g 89, de 17/8/2005, reduziu a base de
cálculo na saída interestadual de carne e demais produtos perecíveis,
com a carga tributária resultando no percentual de 7% do valor da
operação.

Assim, a Receita Estadual pretende conceder o regime especial de
tributação à Empresa Frigorífico Tradição Ltda., estabelecida no
Município de lbirité, na forma de crédito presumido no valor
equivalente ao imposto devido nessas operações, observadas as
seguintes condições: o crédito concedido fica assegurado sem
prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor
de que trata o art.75 do RICMS; o contribuinte deverá arquivar, pelo
prazo previsto na legislação tributária, os comprovantes de entrega
das mercadorias relacionadas com as operações de que trata esse
regime; a concessão não dispensa o contribuinte do cumprimento das
demais obrigações tributárias; o contribuinte deverá manter cópia do
regime em questão à disposição da fiscalização; deverão ser
registrados no livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a data de
concessão do regime.

O regime especial em análise entrará em vigor na data da ciência ao
contribuinte de seu deferimento, com efeitos retroativos a 1/1I2006, e
produzirá efeitos durante o período em que perdurar a situação
motivadora de sua concessão. Poderá ser revogado automaticamente
com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo
ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A Receita informa ainda que o crédito presumido autorizado não
implica redução da arrecadação de ICMS do Estado, uma vez que
esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado às operações pelo
Estado de São Paulo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação flQ 27/2006 por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 27/2006, nos termos do
art. F da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 27/2006 à empresa Empresa Frigorífico Tradição Ltda.
após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto
no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Dilzon Meio -

José Henrique.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.742/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente Desportiva, com sede no Município de ltatiaiuçu.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 27/10/2005 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 n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
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 (ver alteração) determina no art.
32 que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere que esteja registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública com idêntica
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finalidade e no art. 41 que os Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 2.742/2005.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.969/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Lino José de Figueiredo ao trecho
da rodovia que liga os Municípios de Bocaiúva e Guaraciama.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 23/2/2006, 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, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER - MG -, em 23/3/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no ad. 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 ° 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
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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.

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°2.969/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

2.990/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n2

2.990/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Amparo, Assistência e Desenvolvimento da Infância,
da Juventude e da Família, com sede no Município de Boa Esperança.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, 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
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
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estão enunciados no art. 1 da Lei n 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. 25 do seu estatuto estabelece a não-
remuneração dos cargos de administração e o art. 27 determina que,
no caso de sua dissolução, seu patrimônio reverterá em benefício de
outra entidade congênere, legalmente constituída, em funcionamento
no Município de Boa Esperança.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 2.990/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.991/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza [ara, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Grupo Folclórico de
Boa Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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 § 1 9 do art. 13 de seu estatuto determina que as
atividades dos órgãos de direção e fiscalização não serão
remuneradas, e o parágrafo único do art. 27 dispõe que, em caso de
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dissolução, os bens remanescentes só poderão reverter para uma
instituição congênere.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. l da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n O 2.991/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.073/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Mala, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais Santa Luzia, com sede no Município de Campina Verde.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/3/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, 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. 28 que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, caso seja
dissolvida a Associação, o patrimônio remanescente será doado a
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instituição congênere, com personalidade jurídica e 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 n2 3.073/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.076/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Aprender para a
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município de
Varginha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 24/3/2006 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 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 - ver alteração - determina no
art. 99, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros ou outras vantagens; e no art. 44, parágrafo
único, que, caso ela seja dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere que esteja registrada no Conselho
Municipal de Assistência Social de Varginha ou no Conselho Estadual
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de Assistência Social, ou a entidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei flQ 3.07612006.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.080/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem flQ 53712006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Marilda de
Oliveira à Escola Estadual de Nova Esperança, localizada no
Município de Montes Claros.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos seus aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Estado Federal Brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão 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 à legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado, a regra básica para delimitar sua competência
está consagrada no § 1 9 do art. 25 da nossa Lei Maior. E a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
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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. Com efeito, foi editada a Lei Estadual n 9 13.408, de 1999, que
estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo dispor
sobre a matéria, além de exigir que a escolha da denominação recairá
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, devendo
ser observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da
instituição ou do próprio público que se pretende denominar e a área
em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas
ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por esta
Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento vigente,
em razão do que inexiste óbice que possa impedir a tramitação da
matéria; entretanto, cumpre-nos emendá-lo, mas somente para
acrescentar o vocábulo professora à denominação proposta.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 3.080/2006, com
a seguinte Emenda n 2 1.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1 - A Escola Estadual de Nova Esperança, situada na Rua

Marilda de Oliveira, s/n, Distrito de Nova Esperança, Município de
Montes Claros, passa a denominar-se Escola Estadual Professora
Marilda de Oliveira.".

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - George Hilton.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.089/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação de Voluntários Viva a Vida de Itajubá, com sede no
Município de Itajubá.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 3013/2006 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 parágrafo único do art. lodo seu estatuto
determina que seus dirigentes, associados ou mantenedores não são
remunerados e o art. 30 dispõe que, em caso de sua dissolução, o
seu patrimônio será destinado a entidade filantrópica com sede no
Município, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 15.430, de 2005.

Embora não haja óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto, apresentamos a Emenda n 2 1, a seguir, para adequar o nome
da entidade ao estabelecido no art. 1 9 de seu estatuto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.089/2006 com a Emenda n 2 1
a seguir apresentada.

Emenda nQ 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Viva a

Vida de Itajubá, com sede nesse Município.".
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Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA

841
11 de abril de 2006.
Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.091/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Apicultores de João Monlevade, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006 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, li I, "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. 51 do seu estatuto determina que a
diretoria e os conselhos não são remunerados; e o art. 53 dispõe que,
em caso de sua dissolução, o seu patrimônio será destinado a
entidade congênere, juridicamente constituída.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 12 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
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.091/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gearge Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.094/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Programa de
Ação Solidária - PAS Minas, com sede no Município de Contagem.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006 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
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

constatamos 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, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e o art. 32 dispõe que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratôrio de
utilidade pública, modificada pela Lei n2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.094/2006.
Sala das Comissões, li de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 48/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do, Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe cria a Área 	Proteção Ambiental de Vargem das Flores,
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situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras
providências.

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

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 18, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta cria a Área de Proteção Ambiental de

Vargem das Flores - APA Vargem das Flores -, com território
constituído pela bacia hidrográfica situada a montante do barramento
do reservatório de Vargem das Flores, e abrange parte dos Municípios
de Betim e Contagem.

A Comissão de Constituição e Justiça argumentou em seu parecer
que os arts. 23, VII, e 225, § 1, III, da Constituição Federal tratam da
proteção e conservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Para tanto, incumbe ao poder público definir espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.

Afirmou essa Comissão que a área de proteção que se pretende
instituir é uma necessidade para a garantia da qualidade e quantidade
das águas da Lagoa de Vargem das Flores, que se destinam ao
abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, após exame
minucioso da matéria, declarou em seu parecer que a referida lagoa é
responsável pela produção de 15% da água consumida pela RMBH,
beneficiando cerca de 700 mil habitantes, além de fornecer água para
um grande número de escolas, hospitais, indústrias e
estabelecimentos comerciais e de serviços.

Acrescentou que esses dados já são suficientes para demonstrar a
relevância estratégica desse manancial para o Estado, considerando
que é na RMBH que existe a maior concentração populacional - mais
de 4 milhões de habitantes -, assim como a maior contribuição para a
formação do PIB de Minas Gerais.

Essa Comissão afirmou que o resultado do desmatamento e da
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ocupação sem o devido planejamento e fiscalização é que o lago já
se encontra bastante assoreado e com vários lançamentos de esgotos
não tratados. Os estudos demonstram que, caso não sejam adotadas
medidas de proteção ambiental adequadas no âmbito de toda a bacia,
esse grande manancial tornar-se-á tão poluído que suas águas não
mais poderão ser utilizadas para abastecimento público.

Com o intuito de aperfeiçoar a matéria e adequá-la às exigências da
legislação que trata da criação de unidades de conservação da
natureza, essa Comissão apresentou o Substitutivo n g 1.

Vale registrar, ainda, do ponto de vista financeiro-orçamentário,
considerando a desnecessidade de desapropriação para instituição
desse tipo de unidade de conservação, que os custos de implantação
de uma APA são inexpressivos em um primeiro momento, porquanto o
gerenciamento é compartilhado entre o poder público e a comunidade
diretamente afetada. Posteriormente, se houver realização do
zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica constituinte
da ARA Vargem das Flores, os custos correrão por conta do IEF, que
possui a competência e os recursos orçamentários para a viabilização
do projeto, em articulação com a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa - MG. A Lei Orçamentária em vigor prevê, no
projeto 'Ampliação e Estruturação de Areas Protegidas", dotação no
valor de R$ 6.856.000,00.

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

48/2003 no l turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Saladas Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Jayro [essa -

Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.130/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Zé Maia e tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista
os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
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legal, cabendo 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
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

transferir ao Município de Conquista a propriedade de dois imóveis
com área de 800,00m 2 e 900,00m 2. situados na Rua José Mendonça,
nesse Município, doados ao Estado sem nenhum encargo.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevêem os § l Q e 22 do art. l do projeto,
respectivamente, que os imóveis serão destinados à instalação da
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e à construção do
velório municipal.

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 a elaboração e o controle dos orçamentos e
dos balánços 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 9 do projeto de lei em causa prevê a
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura das escrituras públicas, na hipótese do
não-atendimento das finalidades previstas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.13012005, no 1 'turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro [essa -

Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE [El N 9 2.305/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epígrafe pretende alterar dispositivo da Lei n 14.623, de 8/4/2003,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o
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imóvel que menciona.
Preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, a matéria recebeu parecer pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisá-la com relação a sua
repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei ng 14.623, de 2003, autorizou o Poder Executivo a transferir o

domínio de terreno com área de 10.000m 2 ao Município de Tocantins,
para construção da Escola Família Agrícola, de 52 a 82 séries.

No imóvel, havia sido inicialmente edificada a Escola Castro Alves,
municipalizada em 1998 e desativada em 2001, em processo de
nucleação de outra escola da zona rural. Em virtude de sua
localização distante da área urbana da cidade, ficou sem utilização até
2003, quando então foi editada a Lei & 14.623, que autorizou sua
doação ao Município para a construção de Escola Família Agrícola, de5? a 84 séries, destinação essa que não está de acordo com os planos
do poder público municipal, tanto pelo aumento de recursos que
demandaria para viabilizar a execução da obra, quanto pelo fato de
não ser o local apropriado para tal fim.

Ressalte-se que o projeto atende ao interesse público, uma vez que
a modificação pretendida tem como fim último a construção de
unidade de ensino fundamental e de uma quadra esportiva.

Importante esclarecer que o Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, faz a adequação da matéria à
técnica legislativa, resguardando o patrimônio público e respeitando o
lapso de tempo decorrido entre a edição da norma vigente e a
alteração pretendida.

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 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.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em tela
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
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domínio de bens públicos, além de não representar despesas para
o erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

2.30512005, no 1 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.433/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposta em análise
acrescenta dispositivo à Lei n 9 15.424, de 30/1212004, que dispõe
sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida -em lei
federal e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou.

Em seguida a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n 9 1, da comissão anterior.

Atendendo requerimento do Deputado Leonardo Quintão, o projeto
foi examinado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo
n 2 1.

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 em tela propõe conceder às pequenas e microempresas

do Estado benefício financeiro relativo aos preços cobrados pelos
cartórios de protesto de títulos. Para tanto, o art. 12 do projeto inclui na
Lei n2 15.424, de 2004, dispositivo que estabelece que os
emolumentos devidos pelos atos do tabelião de protestos, incluindo
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despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e
quaisquer outras relativas à execução dos serviços, não excederão a
2% do valor do título, observado o limite máximo de R$20,00.

O objetivo do projeto, segundo a justificativa do autor, é proteger as
pequenas e microempresas da burocracia e dos altos custos das
tabelas praticadas pelos cartórios de protestos de títulos, que variam
de 10% a 12% do valor do título.

Com relação ao assunto em tela, cabem algumas considerações
que consideramos de fundamental importância para o melhor
entendimento da matéria.

O Estatuto da Microempresa - Lei Federal n 2 9.841, de 1999 -, em
seu art. 39, inciso 1, estabeleceu que os emolumentos devidos ao
tabelião de protesto, relativos ao protesto de título, não excederão,
quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte,
a 1% do valor do título, observado o limite máximo de R$20,00,
incluídas neste limite as despesas de apresentação, protestos,
intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos
serviços.

Em atendimento ao disposto no § 2 2 do art. 236 da Constituição da
República, a Lei Federal n 9 10.169, de 2000, estabeleceu as normas
gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro. Em seu art. 32, inciso II, a
referida norma jurídica vedou expressamente a fixação de
emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio
jurídico objeto dos serviços notariais e de registro. Já o parágrafo 1
do art. 1 9 determina que, quando os Estados e o Distrito Federal
fixarem os valores dos emolumentos, esses deverão corresponder ao
efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços
prestados.

O Supremo Tribunal Federal - STF -, em decisão final relativa à
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Adin - n 2 2218, impetrada pela
Associação dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg -, contra
• dispositivo do Estatuto da Microempresa acima citado, entendeu que
• advento da Lei Federal n 2 10.169, de 2000, revogou o dispositivo
combatido na Adin, retirando-lhe o objeto. Dessa forma, passa a valer
no ordenamento jurídico apenas o disposto na referida norma federal,
que, no entendimento do STF, é a norma adequada, à qual a
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Constituição da República delegou a tarefa de estabelecer regras
gerais para a fixação dos emolumentos.

Com base no exposto, entendemos que o projeto em tela, ao fixar o
valor dos emolumentos devidos ao cartório de protesto de títulos pelas
pequenas e microempresas em no máximo 2%, observado o limite de
R$20,00, atenta contra o disposto na Lei Federal n 2 10.169, que, além
de vedar expressamente a fixação de emolumentos em percentual
incidente sobre o valor do negócio jurídico, objeto dos serviços
notariais e de registro, determina que os valores dos emolumentos,
quando fixados pelos Estados, deverão corresponder ao efetivo custo
e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.
Porém, em que pese o vício de legalidade do projeto original, a
medida proposta é relevante e atende ao interesse público, pois visa
beneficiar um segmento empresarial - o das pequenas e
microempresas - cuja contribuição para a geração de emprego e
renda é de fundamental importância para o desenvolvimento
econômico e social do Estado. Por essa razão, apresentamos o
Substitutivo n2 2, com vistas a adequar o projeto às normas gerais
para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro, estabelecidas pela Lei Federal n
10.169, de 2000.

No que diz respeito ao impacto financeiro e orçamentário da
proposta, pode-se considerar irrisória a perda de arrecadação
decorrente da redução na arrecadação da Taxa de Fiscalização
Judiciária, em função da redução nos valores cobrados da pequena e
da microempresa relativos aos serviços prestados pelo tabelião de
protestos. Segundo os dados apresentados na proposta orçamentária
do Governo para o exercício de 2006, a receita total estimada com a
Taxa de Fiscalização Judiciária, que engloba o montante a ser
arrecadado por todas as empresas que se utilizarem dos serviços
notariais e de registro, é de R$120.000.000,00, o que representa
0,64% da receita tributária total estimada para o período. Por essa
razão, entendemos que o projeto em tela deve ser aprovado por esta
Casa.

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

2.433/2005, na forma do Substitutivo n 2 2, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N°2
Acrescenta dispositivo à Lei n g 15.424, de 30 de dezembro de 2004,

que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
e de registro, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 62 da Lei n 9 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, o seguinte parágrafo 4:
"Art.62 ( ... )
§ 42 - As pequenas e microempresas aplicam-se os seguintes

critérios em relação aos atos do tabelião de protestos de títulos:
- os emolumentos devidos pelos atos do tabelião de protestos,

incluindo despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e
quaisquer outras relativas à execução dos serviços, não excederão a
R$20,00 (vinte reais);

II - os títulos não quitados em setenta e duas horas após a intimação
deverão ser protestados nos moldes do inciso!;

III - a despesa com a baixa do título, mediante a apresentação da
carta de anuência, não excederá a R$5,00 (cinco reais) por título.

Art. 2 - Fica revogado o parágrafo único do art. 31 da Lei n 9 15.424,
de 30 de dezembro de 2004, que cuida do percentual a ser destinado
à compensação dos atos gratuitos e à complementação de receita às
serventias deficitárias, cuja despesa correrá, até o final do presente
exercício, à conta do saldo verificado na arrecadação promovida até a
data desta lei, e serão substituídas na forma do parágrafo seguinte.

Parágrafo único - O Governador do Estado, em obediência ao
disposto nos § 1 2 e 21 do art. 277 da Constituição do Estado,
nomeará uma comissão composta de representantes dos Poderes
Executivo e Judiciário, da OAB-MG, do Ministério Público e dos
sindicatos da categoria dos Notários e Registradores, com a finalidade
de promover o estudo, revisão e consolidação da legislação
regulamentadora dos serviços notariais e, observada a legislação
federal, elaborar o anteprojeto de lei, a ser encaminhado ao exame da
Assembléia Legislativa.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Dilzon Meio -
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Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.663/2005

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, obriga hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento
ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas, a
notificar o órgão da vigilância sanitária dos casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas assemelhadas.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para
análise preliminar, essa concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em estudo pretende obrigar hospitais, prontos-

socorros, postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de
saúde, públicas ou privadas, a notificar a vigilância sanitária dos casos
de intoxicação alimentar e de patologias digestivas assemelhadas,
decorrentes da ingestão de alimentos deteriorados, com prazo de
validade vencido ou impróprios para o consumo. A notificação deverá
ser feita apenas nos casos em que forem identificados o alimento
causador do distúrbio e sua origem. O projeto prevê, em seu art. 2,
que a vigilância sanitária determinará a cessação imediata da
comercialização ou do fornecimento dos alimentos deteriorados ou
impróprios ao consumo, identificados na forma do art. 1. Segundo o
art. 39 da proposição, o Conselho Regional de Medicina - CRM - será
comunicado pela autoridade sanitária nos casos em que houver
omissão ou negligência por parte dos profissionais responsáveis pela
notificação. Por fim, o art. 42 prevê a penalidade de multa em caso do
descumprimento do disposto no projeto, a qual será duplicada, se
houver reincidência.

O objetivo do autor com a medida proposta é impedir que outras
pessoas sejam contaminadas pelo alimento que já tenha afetado a
saúde de um indivíduo. Tal fim é oportuno, uma vez que as doenças
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de origem alimentar representam um problema emergente de
saúde pública no mundo e no Brasil. Freqüentemente os órgãos de
saúde pública são informados sobre casos de doenças decorrentes de
alimentos comercializados contaminados por bactérias. O projeto
cuida, portanto, da proteção à saúde, matéria amparada pelo art. 186
da Constituição Mineira. Outro dispositivo importante está na Portaria
do Ministério da Saúde n 2 2.325/GM, de 8/12/2003, que dispõe, em
seu art. 32, que os gestores municipais e estaduais do Sistema Unico
de Saúde - SUS - poderão incluir outras doenças e agravos no rol de
doenças de notificação compulsória, em seu âmbito de competência.

A doença de origem alimentar é também conhecida por doença
transmitida por alimentos - DTA -, que é uma síndrome ou doença
originada da ingestão de alimento ou água contaminados por
microorganismos, toxinas e outros agentes químicos ou físicos.

Fala-se em surto de DTA quando há a ocorrência de dois ou mais
casos de pessoas que ingeriram alimento em comum e tiveram
alguma sintomatologia.

Entre os fatores de risco dessas doenças estão falhas na cadeia de
refrigeração de alimentos potencialmente perigosos; conservação de
alimentos mornos à temperatura ambiente (temperatura de incubação
para os agentes bacterianos); preparação do alimento várias horas
antes de seu consumo, com acondicionamento inadequado; falhas no
processo de cocção dos alimentos; práticas de higiene inadequadas
dos manipuladores de alimentos; manipuladores com lesões ou
doenças; utilização de matérias-primas contaminadas; falhas no
processo de higienização de utensílios e equipamentos utilizados;
práticas inadequadas de armazenamento dos alimentos; obtenção de
alimentos de fontes não confiáveis; adição de substâncias químicas
tóxicas aos alimentos; utilização de água com potabilidade não
controlada.

No Brasil, devido à precariedade das informações disponíveis, a
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - MS -
implantou, em 1999, o Sistema de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmitidas por Alimentos - Vedta - nas Secretarias
Municipais de Saúde das Capitais e nas Secretarias Estaduais de
Saúde, que se comprometeram a implantar o Vedta em seus
respectivos Municípios. Desde então, os surtos de DTA notificados

rÁ



853

passam a ser investigados de forma integrada e sistematizada;
mas esse sistema não está totalmente consolidado e há deficiências.
Mesmo assim, os dados disponíveis permitem estabelecer o perfil
epidemiológico dos surtos de DIA ocorridos, e, com as informações
disponíveis, o gestor de saúde pode adotar medidas de prevenção e
controle em tempo oportuno.

Importante é destacar que as doenças de origem alimentar podem
ser causadas não apenas por contaminação biológica
(microorganismos), mas também por contaminação química ou física.

Entre as doenças veiculadas por alimento e causadas por bactérias
(intoxicação ou toxinfecção), duas integram a Lista Nacional de
Agravos de Notificação Compulsória: o botulismo e a febre tifóide.

Assim, a notificação dos casos de doenças de origem alimentar às
autoridades de vigilância epidemiológica é uma medida importante,
pois, a partir da notificação, essas autoridades podem investigar as
fontes da doença e adotar medidas como a retirada de produtos
inadequados do mercado, a redução ou a eliminação dos riscos do
produto, mudanças nos procedimentos de preparo e produção do
alimento e educação dos manipuladores de alimentos e população.

Importante ressaltar que o Estado do Mato Grosso do Sul adotou
medida semelhante, ao incluir "intoxicação alimentar bacteriana não
especificada" entre os agravos de notificação compulsória na
jurisdição do Estado (Resolução SES n 9 428/02, de 25/6/2002).

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1,
com o fim de inserir as medidas previstas no projeto no Código de
Saúde do Estado. Achamos oportuna a alteração, entretanto era
necessário aperfeiçoá-la quanto à terminologia, razão pela qual
apresentamos a Emenda n9 1 ao Substitutivo n 2 1.

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

2.663/2005, em 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 1 apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1 ao
Substitutivo n 2 1, a seguir redigida.

Emenda nQ 1 ao Substitutivo n 2 1
Dê-se ao art. 1 Q do Substitutivo n 1 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica acrescido à Lei n g 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte artigo:
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"Art. 69-A - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas,
notificarão a autoridade sanitária local sobre a ocorrência de casos de
doenças transmitidas por alimentos - DTA.

Parágrafo único - Entende-se por DIA a síndrome ou a doença
originada da ingestão de alimento ou água contaminados por
microorganismos, toxinas e outros agentes químicos ou físicos.'.".

Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.887/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
2.887/2005 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2005 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Na reunião de 7/3/2006, este relator solicitou fosse a proposição
baixada em diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão, para
que se manifestasse sobre o bem e a doação a ser efetivada. De
posse da resposta, damos segmento à análise do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 2.887/2005 tem como finalidade conceder

autorização legislativa ao Poder Executivo para a transferência, ao
Município de São Gonçalo do Abaeté, de um terreno com área de
3.750m2 , e suas benfeitorias, situado nesse Município e registrado sob
o n 9 2.796, a Os. 117 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis
de São Gonçalo do Abaeté.

O imóvel foi doado por esse ente federativo ao Estado, em 1966,
para instalação de uma unidade de ensino. Construído o prédio, a
Escola Estadual Zico Mendonça manteve nele suas atividades até a
década de 80, quando foi transferida para outro local. Em seguida, foi
instalado na edificação um hospital particular, desativado em 1995.
Desde então, lá funciona a Secretaria Municipal de Saúde, motivo
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pelo qual o Município pretende incorporar o referido bem a seu
patrimônio para melhor cuidar de sua conservação.

Cabe ressaltar, ainda, que a Lei n 9 12.388, de 1996, autoriza o
Estado a permutar o bem de que trata a proposição em análise por
imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Abaeté, constituído de terreno com área de 613m 2, onde se encontra
construído o Centro de Saúde Estadual. Entretanto, nenhuma
providência nesse sentido foi tomada.

A prévia autorização legislativa pretendida pelo projeto em tela é
exigência do art. 18 da Constituição do Estado e do 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, que subordina o contrato ao atendimento do
interesse público.

No caso em análise, a destinação que se pretende dar ao imóvel -
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - justifica esse
aspecto do negócio jurídico a ser realizado, pois permitirá o
aprimoramento dos serviços ali prestados, beneficiando a comunidade
local.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por
meio da Nota Técnica n2 13/2006, manifesta-se de forma favorável à
transferência pretendida, tendo em vista já estar o imóvel sendo
utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e o fato de que não há
projetos para sua utilização pela rede estadual de ensino.

Ademais, mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da
Federação, o respectivo contrato encontra-se revestido de garantia,
pois o art. 22 do projeto estabelece sua reversão ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a finalidade da doação.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não há óbice a sua tramitação nesta Casa.

Apresentamos, no entanto, a Emenda & 1, com o objetivo de
revogar a Lei n 2 12.388, de 9/12/96, por tratar de mesmo objeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 9 2.887/2005, com
a seguinte Emenda & 1.

Emenda n2 1
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Acrescente-se o seguinte art. 4:
- Fica revogada a Lei n 2 12.388, de 9 de dezembro de

1996.".
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.921/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabe agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito de
sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
"cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Araguari o imóvel constituído de terreno
com área de 600,00m 2, parte integrante de uma área total de
3.000,00m 2. Este bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em
1967, por doação do referido Município, para construção da Escola
Estadual Antônio Nunes de Carvalho, o que se efetivou, estando a
unidade de ensino em pleno funcionamento.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. l Q do projeto que o
imóvel será utilizado para abertura de via pública, o que facilitará o
acesso à escola e trará benefícios à comunidade local, sem prejuízo
das atividades do educandário, conforme esclarecimentos prestados
pela Secretaria de Educação.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2Q do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
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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. 22 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento da finalidade fixada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.921/2006, no 1 °turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro [essa -

José Henrique.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE [El N 9 2.934/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre brinquedo, material escolar ou peças de
vestuário infantis apreendidos, e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Mi, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende destinar brinquedos, material

escolar e peças de vestuário infantil apreendidos e encaminhados à
Polícia Civil, como produtos falsificados, a instituições filantrópicas e
de caridade, por meio de doação.

Conforme descrito na proposição, o material apreendido deverá ser
analisado pelo instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - Ipem -' o qual verificará a qualidade das mercadorias e
atestará a possibilidade de sua utilização por crianças, solicitando,
ainda, aos representantes legais das marcas apreendidas autorização
para a distribuição do material.

A proposição em análise determina, ainda, que as mercadorias
apreendidas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de

ISA
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Desenvolvimento Social e Esportes, que, sempre que possível,
descaracterizará a logomarca do fabricante e promoverá a distribuição
do material apreendido para as instituições beneficiadas.

Inicialmente, convém notar que, ao tratar da matéria, o projeto revela
a meritória preocupação do parlamentar com as crianças carentes;
entretanto, nos termos propostos, a proposição encontra óbices de
natureza jurídico-constitucional, conforme passaremos a expor.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que as disposições a respeito
de bens apreendidos que se caracterizam como produto do crime
consubstanciam matéria de direito processual penal; estão, portanto,
adstritas à lei federal, nos termos do disposto no art. 22, 1, da
Constituição Federal.

A esse respeito, importa esclarecer que, conforme preceitua a
doutrina do direito penal, são produtos do crime, entre outros, as
coisas criadas com o crime, como é o caso dos produtos falsificados.

O Código Penal - Decreto-Lei n° 2.848, de 7112/40 -, no capítulo que
trata dos efeitos da condenação, dispõe o seguinte:

"Art. 91 - São efeitos da condenação:
- ( ... )

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:

a) ( ... )
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua

proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso" (grifos
nossos).

Vê-se, portanto, que o atual diploma penal estabelece como efeito
da condenação a perda em favor da União do produto do crime, não
podendo o Estado dispor diversamente, até porque essa matéria foge
ao seu âmbito de competência.

O Código de Processo Penal - Decreto-Lei n°3.689, de 3/10/41, por
sua vez, dispõe sobre as coisas apreendidas, estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na hipótese de apreensão de
produtos do crime, que, sendo perdidos em favor da União, poderão,
conforme o caso, ser vendidos em leilão público ou inutilizados.

No caso dos produtos falsificados, o que tem ocorrido na prática é
sua destruição, em virtude da violação dos direitos autorais ou de
propriedade industrial.
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O tema "pirataria" tem sido largamente debatido pela imprensa e

por diversos setores do governo. Em 1 2/7/2003, foi editada a Lei
Federal n° 10.695, que alterou os arts. 184 e 186 do Código Penal e
acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal, com o objetivo
de coibir os delitos contra o direito autoral e a propriedade intelectual.
Além de ampliar o alcance e a extensão do crime de violação do
direito autoral, a lei agrava a pena do referido crime, disciplina as
hipóteses de apreensão pela autoridade policial dos bens ilicitamente
produzidos, atribuindo ao titular do direito de autor o encargo de fiel
depositário dos bens apreendidos, e, ainda, especifica as condições e
a oportunidade da destruição do material apreendido.

Por oportuno, ressalte-se que a própria Constituição Federal,
reconhecendo a relevância da proteção desses direitos, dispõe, em
seu art. 50 , XXIX, que "a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do
País".

Ademais, assinale-se que, ao conferir atribuição à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes e ao Ipem, autarquia
estadual, o projeto em apreço incorre em vício de iniciativa.

Com efeito, a Constituição Estadual estabelece, na alínea "e" do
inciso III do art. 66, que são matérias de iniciativa privativa do
Governador do Estado a criação, a estruturação e a extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta.

De fato, o processo de criação, estruturação e definição das
atribuições dos órgãos integrantes da administração pública estadual
é matéria que se insere, por sua natureza, na esfera de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo uma projeção específica
do princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2 0 da
Constituição Federal.

Desse modo, visando a corrigir os problemas mencionados,
apresentamos o Substitutivo n° 1, redigido ao final deste parecer, que
retira do projeto a menção a "produto falsificado", uma vez que
compete privativamente à União legislar sobre a matéria,
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determinando a doação às instituições filantrópicas ou de caridade
dos produtos apreendidos pelas autoridades estaduais no exercício do
poder de polícia, matéria que se insere no âmbito da competência
legislativa do Estado. Além disso, retiramos os dispositivos
inconstitucionais e o alto grau de detalhamento da proposição,
conferindo, assim, ao Poder Executivo maior discricionariedade no
trato da matéria, o que atende à razoabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.934/2006
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

Substitutivo n° 1
Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os produtos apreendidos pelas autoridades competentes no

exercício do poder de polícia serão, sempre que possível, doados a
instituições filantrópicas ou de caridade, esgotados os prazos para a
interposição de recurso.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo aos produtos
cuja apreensão seja objeto de disciplina específica.

Art. 2° - Não será permitida às instituições beneficiadas nos termos
desta lei a comercialização de produto doado, salvo com autorização
do órgão competente.

Art. 3° - O Poder Executivo, por meio de ato normativo próprio,
estabelecerá os critérios e o procedimento para a doação e indicará o
órgão competente para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.008/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
"institui meia entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue".

LJ
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, foi o projeto

distribuído a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a instituir meia entrada para doadores

regulares de sangue em eventos públicos de cultura, esporte e lazer
mantidos pelas entidades e órgãos das administrações direta e
indireta do Estado.

A matéria já foi examinada nesta Casa em duas ocasiões, por meio
dos Projetos de Lei n9s 180/99, de autoria da Deputada Maria Olívia, e
86812000, de autoria do Deputado Gil Pereira, que foram apensados e
rejeitados.

A matéria de que trata o projeto - proteção e defesa da saúde -
encontra-se inserida no âmbito da competência legislativa estadual,
conforme dispõe o art. 10 da Constituição do Estado. Ademais, o
mesmo diploma legal prevê, em seu art. 191, § 32, a competência do
Estado para suplementar a legislação federal sobre as condições que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tratamento, e sobre coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado
toda tipo de comercialização nos termos do § 42 do art. 199 da
Constituição da República.

Percebe-se, assim, que a Cada Magna reservou à União a fixação
de princípios e normas gerais para a saúde, o que não exclui a
competência suplementar do Estado, que pode especificá-los por
meio de suas leis.

Além disso, como a matéria não está inserida entre aquelas
relacionadas no art. 66 como sendo de iniciativa privativa dos demais
Poderes, a proposição não incorre em vício de iniciativa.

Ainda no que diz respeito ao incentivo, o art. 281 da Constituição
Federal determina que a lei estabelecerá estímulos em favor de quem
fizer doação de órgão para transplante, na forma de lei federal e sob
cadastramento e controle a cargo do Estado. Apesar de não estarmos
tratando especificamente de doação de órgão, há que entender que
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doar sangue é ato semelhante de solidariedade, visando ao bem
do próximo.

No âmbito estadual, temos a Lei n 9 11.105, de 1993, que concede
dispensa de ponto e um dia de descanso ao servidor público civil ou
militar que doar sangue a banco de sangue estadual. O intuito dessa
lei foi dar incentivo ao servidor público que, em ato solidário, doar
sangue.

Desta feita, incentivar o ato de doação, em lugar de entendê-lo como
ato de comércio ou objeto de troca, constitui uma tentativa de criar um
costume e uma cultura em benefício de milhares de pessoas que são
submetidas a cirurgias e necessitam de sangue.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 15/2/2006,
julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2 3.512
contra a Lei n 9 7.735, de 2004, do Estado do Espírito Santo, que
dispõe que os doadores regulares de sangue têm direito a meia
entrada em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer
mantidos pelas entidades e órgãos da administração direta e indireta
naquele Estado.

A doação de sangue é um gesto solidário : humanitário e generoso.
Freqüentemente são feitas campanhas com vistas ao aumento do
estoque dos bancos de sangue, tendo em vista a falta de cultura neste
sentido.

Solidariedade é o tema da campanha deflagrada em conjunto pela
Assembléia Legislativa do Estado e pelo Hemominas, em 11 de abril
deste ano, com o objetivo, entre outros, de esclarecer que doar
sangue não emagrece, não engorda, não vicia e não faz mal, é, sim,
uma forma de ajudar a salvar a vida de várias pessoas.

Destarte, não viemos objeção à tramitação da matéria nesta Casa.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.00812006.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Sebastião Costa.	 -
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.020/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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Por intermédio da Mensagem n 51412006, o Vice-Governador

Clésio Andrade, no exercício do cargo de Governador do Estado,
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 3.020/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo' de 10/3/2006 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
Intêrno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n g 3.02012006 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a transferir, ao Município de Barbacena, um terreno urbano
edificado, com área de 869,40m 2, utilizado, por vários anos, como
cadeia publica.

Cabe ressaltar que, em virtude da Lei n 2 1.633, de 1957, esse imóvel
foi doado à Faculdade de Odontologia de Barbacena, para a
instalação de sua sede e, em 1985, revertido ao patrimônio do Estado,
por força do art. 3Q da referida norma, que determinava esse
procedimento na hipótese de extinção da entidade beneficiada ou da
alteração, em qualquer tempo, de sua destinação.

Para a transferência de titularidade de bem público, a Constituição
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
Ido art. 17, condiciona a referida autorização à existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 2 do projeto determina que o imóvel será
utilizado para fins culturais.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina que o bem reverterá 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 proposição não encontra óbice a sua tramitação nesta Casa,
entretanto, apresentamos a seguir a Emenda n 1, que dá nova
redação ao ad 1 2 , visando à correção de erros materiais quanto à área
do imóvel e a dados cadastrais.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.020/2006 com
a Emenda n 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 1 1
Dê-se ao "caput" do art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Barbacena o imóvel constituído de um terreno e suas benfeitorias,
com área de 869,40m2 (oitocentos e sessenta e nove vírgula quarenta
metros quadrados), situado naquele Município e registrado sob a
matrícula n2 10.736 do Livro 2, no Cartório do 1 2 Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Barbacena.".

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.025/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe 'dispõe sobre regras mínimas de segurança para a prática de
esportes de aventura no Estado e dá outras providências".

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 101312006, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regiftiento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece regras de segurança relativas à

prática de esportes de aventura e dá outras providências. Com efeito,
a proposição em estudo, em seu Capítulo 1, indicou e definiu as
modalidades de esportes de aventura; no Capítulo II, estabeleceu as
obrigações das operadoras; no Capítulo III, dispôs sobre as condições
de segurança para a prática de tais esportes e, por fim, no Capítulo IV,
fixou as sanções para o caso de descumprimento do disposto na lei.
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A medida proposta no projeto é necessária, tendo em vista o

risco que envolve a prática dos esportes de aventura e a sua
crescente difusão em todo o País. Nesse aspecto, vale lembrar que
compete ao Estado manter e preservar a segurança, a ordem pública
e a incolumidade da pessoa e do patrimônio, nos termos do inciso VI
do art. 10 da Constituição do Estado.

O art. 24, incisos XII e XV, da Constituição Federal, considera a
proteção e a defesa da saúde e a proteção à infância e à juventude,
respectivamente, matérias de competência concorrente entre a União
e o Estado, cabendo à primeira a elaboração de norma geral, e, ao
segundo, a suplementação da legislação federal para atender a suas
peculiaridades.

Por sua vez, o art. 186 da Constituição Estadual determina que "a
saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado,
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à
eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação".

Sob esse prisma, não há óbice de natureza jurídica à aprovação do
projeto.

Todavia, com o intuito de aprimorar o conteúdo do inciso III do art. 30

da proposição, apresentamos a Emenda n° 1, tendo em vista que as
competências da Embratur, referentes ao cadastramento de
empresas, à classificação de empreendimentos dedicados às
atividades turísticas e ao exercício da função fiscalizadora foram
transferidas ao Ministério do Turismo, por força do art. 1 o do Decreto
n 2 4.898, de 26/1112003.

Por fim, apresentamos a Emenda & 2, supressiva do art. 17 do
projeto em estudo, que prevê a regulamentação da lei, pelo Executivo,
no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Tal comando
é desnecessário, uma vez que o inciso VII do art. 90 da Constituição
Estadual estabelece que compete privativamente ao Governador do
Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis,
já estando, como se vê, constitucionalmente prevista a competência
regulamentar do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos	pela juridicidade,	pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei fl9
3.025/2006 com as Emendas n 2 1 e n2 2, a seguir apresentadas.

Emenda n° 1
Dê-se ao inciso III do art. 32 a seguinte redação:
"Art.32-(...)

III - cadastro no Ministério do Turismo, caso se trate de operadora
de turismo.".

Emenda n° 2
Suprima-se o art. 17.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 1.040/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Célio Moreira,
dispõe sobre a inscrição de observação de interesse médico nos
documentos de identificação.

Aprovado no 1 1 turno com a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Saúde, retorna agora o projeto a esta Comissão, a fim
de receber parecer para o 2 2 turno, nos termos do art. 189, c/c o art.
102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido anexa é parte deste parecer, nos termos do
art. 189, § l, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a garantir ao titular de documento de

identificação expedido por órgão estadual o direito de nele fazer
constar informações pessoais úteis para procedimentos médicos de
emergência, tais como o grupo sangüíneo e o fator RH. Nos termos do
projeto, considera-se documento de identificação aquele em que
conste, no mínimo, o nome completo do titular, sua data de
nascimento, filiação e foto.

Entendemos que o acesso rápido a informações pessoais úteis para
procedimentos médicos pode contribuir para tornar mais eficiente o
atendimento em casos de urgência e emergência.

A Carteira de Identidade e a Carteira Nacional de Habilitação são os
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documentos expedidos por órgãos estaduais que se coadunam
com a finalidade do projeto, entretanto a Carteira Nacional de
Habilitação deve ser expedida em modelo único e de acordo com as
especificações do Conselho Nacional de Trânsito, nos termos da Lei
Federal n 2 9.503, de 23/9/97. Consideramos, portanto, pertinente a
alteração feita pela Emenda n 9 1 que visa a adequar a proposição à
legislação federal e restringe o comando do dispositivo à Cédula de
Identidade.

Não houve, portanto, necessidade de nenhum reparo, por parte
desta Comissão, ao vencido no 12 turno.

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

1.040/2003, no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PROJETO DE LEI N 9 1.040/2003

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a inscrição de observação de interesse médico nos

documentos de identificação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica assegurado ao titular da Cédula de Identidade expedida

por órgão estadual o direito de nela fazer constar informações
sucintas sobre o tipo sangüíneo, a disposição de doar órgãos em caso
de morte e as condições particulares de saúde cuja divulgação possa
contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular.

Art. 2 - O exercício do direito estabelecido por esta lei não exclui a
incidência de taxa de expedição de documento regularmente prevista
na legislação em vigor.

Art. 32 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias
após a data de sua publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.515/2005

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto em análise dispõe
sobre a obrigatoriedade de academias de ginástica, clubes esportivos,
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centros esportivos e estabelecimentos similares exibirem placa de
advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes.

Aprovado no 1 2 turno na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda
n 1, retorna agora a proposição a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 2 Q turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em exame obriga academias de ginástica, clubes e

centros esportivos e estabelecimentos similares a exibirem placa
alertando sobre os prejuízos causados à saúde pelo uso inadequado
de anabolizantes. O projeto prevê também penalidades em caso de
descumprimento do seu comando.

O objetivo do autor é alertar os freqüentadores de academias de
ginástica e estabelecimentos similares acerca das conseqüências, à
saúde, do uso inadequado dos esterôides anabolizantes, conhecidos
popularmente como "bombas'.

De fato, é notório que essas substâncias têm sido utilizadas de
forma indiscriminada por atletas e pessoas que freqüentam
academias, com o fim de aumentar a massa muscular e a força física
e reduzir o percentual de gordura. Preocupa o número crescente de
usuários dessas substâncias, principalmente os jovens, que chegam a
usar formulações veterinárias das drogas. Existem até "sites" na
internet que abordam o uso dos anabolizantes e ensinam como aplicar
injeções intramusculares das substâncias.

Ressalte-se que o uso "estético" dos esteróldes anabolizantes é
ilegal e, por isso, são vendidos no mercado negro, sem qualquer
fiscalização, sendo, muitas vezes, falsos, misturados a outras drogas
ou acondicionados em ampolas não esterilizadas. Esse quadro
aumenta o risco à saúde das pessoas que consomem essas
substâncias ilegalmente.

Trabalhos publicados sobre os anabolizantes relatam a alta
incidência de efeitos indesejáveis que aparecem em curto prazo, nem
sempre graves. Em longo prazo, doenças mais graves podem ser
desencadeadas, tais como hipertensão arterial, infarto do miocárdio,
lesões hepáticas, câncer de próstata, diminuição da capacidade
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reprodutora no homem, entre outras.

E importante destacar a utilização clínica dos anabolizantes, restrita
à reposição hormonal e ao tratamento de determinadas doenças,
como anemia e alguns tipos de câncer.

Tendo em vista que a utilização ilegal de anabolizantes é crescente,
principalmente pelos jovens, que seus efeitos indesejáveis muitas
vezes são graves e que a sua obtenção é fácil, reiteramos nossa
posição do 1 turno, ao considerar o projeto de grande importância
para a proteção da saúde da população.

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

2.515/2005 no 2 2 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Ronaldo.
PROJETO DE LEI N 9 2.515/2005

(Redação do Vencido)
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 P - 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
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 na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4 - 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.
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Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.234/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.23412005, de autoria do Deputado Durval

Angelo, que declara de utilidade pública a entidade Herbário Serra das
Aranhas, com sede no Município de Rosário da Limeira, 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°2.234/2005
Declara de utilidade pública a entidade Herbário Serra das Aranhas,

com sede no Município de Rosário da Limeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Herbário

Serra das Aranhas, com sede no Município de Rosário da Limeira.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.798/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.798/2005, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Fundação Espírita
Professor Antônio Carneiro da Silva - Fepacs -, com sede no
Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.798/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Professor Antônio
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Carneiro da Silva - Fepacs -, com sede no Município de Itajubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Espírita

Professor Antônio Carneiro da Silva - Fepacs -, com sede no
Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 102 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/4/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata; discursos dos
Deputados Edson Rezende, João Leite, André Quintão e Domingos
Sávio; aprovação - 21 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Discursos dos
Deputados Rogério Correia, André Quintão e Domingos Sávio -
Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Faria - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h9min, a lista de

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

1 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 22-Secretário, procede à leitura
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da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, no meu entendimento
da leitura feita pelo nobre Deputado, parece que ficou faltando a
menção a um projeto de lei que foi aprovado, que é da máxima
importância. Trata-se do abono para a compra de farda para os
policiais militares. Pelo que ouvi, não foi citado. E uma matéria
relevante, que causa impacto sobretudo na redução de custos para o
policial militar na sua lide diária. Creio que foi saltado, não sei o que
aconteceu. Queria, Sr. Presidente e Sr. Secretário, que fosse feita a
leitura do trecho que cita o projeto, um dos mais importantes que
foram votados hoje. Gostaria de saber se isso está escrito na ata.

O Sr. Secretário - Perfeitamente, Deputado Edson Rezende.
Procederei à releitura do trecho da ata em que consta a votação
desse projeto.

- Procede-se à leitura do trecho solicitado.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente...
• Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Edson

Rezende que, para discutir a ata, o parlamentar só pode lazer uso da
palavra uma vez.

O Deputado Edson Rezende - Eu havia pedido que fosse feita a
leitura do trecho. Solicitaria agora à Presidência que procedesse à
leitura por inteiro da ata, que não foi feita na íntegra.

O Sr. Presidente - O Deputado Luiz Fernando Faria já prestou os
esclarecimentos solicitados por VExa. Com a palavra, para discutir a
ata, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria
de fazer menção à ata lida pelo nobre Deputado Luiz Fernando Faria,
especialmente no seu final, quando trata da intervenção do Deputado
Domingos Sávio, algo importante para nós. Reiteradas vezes fui à
Mesa solicitar ao 2-Vice-Presidente da Assembléia que observasse o
Regimento da Casa. O Deputado André Quintão discutia, na tribuna,
um projeto que tratava da questão tributária, mas quase em momento
algum referiu-se ao assunto. Ele tratou de fazer crítica ao Governador
Aécio Neves, apesar de a pesquisa Vox Populi indicar 91% de
aprovação do Governador. Ele também fez críticas a este Deputado.
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Reiterada vezes, fui até o Deputado, solicitando-lhe, como
guardião do nosso Regimento, que o respeitasse. O art. 159 diz o
seguinte: 'Durante a discussão, o Deputado não pode desviar-se da
matéria em debate". Além do Deputado que estava na tribuna, nem
um dos demais que apresentaram aparte, membros da Oposição
nesta Casa, referiu-se ao projeto em discussão.

Sr. Presidente, considero importante que a ata traga a minha
manifestação. O Deputado Domingos Sávio, ao final, manifestou-se,
também, em relação à questão.

Estava inscrito para discutir, mas a Oposição, o P1 - apesar de seus
Deputados terem feito a discussão sem quórum -, resolveu que eu
não poderia fazer a discussão. A Deputada Elisa Costa pediu o
encerramento, de plano, da reunião, não permitindo que,
democraticamente, a Situação, a base do governo, também se
manifestasse em relação ao projeto em discussão.

Portanto, Sr. Presidente, acho importante que minhas palavras
constem na ata, e suscito, inclusive, essa questão de ordem a V. Exa.

Temos acompanhado V. Exa. nessa Mesa, assim como outros Vice-
Presidentes, que têm feito cumprir o Regimento da Casa. Não vimos
isso hoje à tarde. O Regimento não foi observado, apesar das
reiteradas manifestações da minha parte solicitando que o fosse.
Portanto, gostaria que minhas manifestações constassem na ata. Fui
várias vezes à Mesa, solicitando que o orador que ocupava a tribuna
se ativesse à discussão da matéria em pauta. E, ao final, temos a
manifestação do Deputado Domingos Sávio, que aparece, na ata,
como uma solicitação de encerramento da reunião, o que não estava
correto. A manifestação do Deputado Domingos Sávio deu-se em
relação a tudo o que aconteceu nessa tarde. De minha parte, entendo
que, até para a Minoria nesta Casa - eu que dela já fiz parte -,
interessa o atendimento ao Regimento. Interessa-nos ter uma norma.
O que não é possível é mudar a regra no meio do jogo. A única regra
a ser aplicada é a do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
Portanto, pondero a V. Exa., que tão bem tem guardado o nosso
Regimento, que a Mesa da Assembléia se atenha à guarda do
Diploma Procedimental, o que representa uma segurança para todos
nós, Deputados, tanto da Situação como da Oposição.

Na própria discussão da ata, vimos que V. Exa. teve o cuidado de
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garantir o atendimento ao Regimento. Esta é minha manifestação.
Obrigado pela atenção, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, ouvindo a leitura da ata,
acredito que, de acordo com o Regimento, é permitido ao Deputado
fazer a discussão por uma hora do projeto de lei, um projeto de lei de
regime especial de tributação. E o enfoque dado por este Deputado...
Espero e imagino que aqui não haja censura de nenhum Deputado
sobre o conteúdo da fala de outro.

Discutimos a questão tributária, a justiça tributária, que, muitas
vezes, não vem sendo praticada ao longo dos anos no Estado, e as
renúncias fiscais. Citei o exemplo da Mercedes-Benz, que teve
milhões e bilhões de renúncias fiscais e não gerou o número de
empregos suficiente. Discutimos o fato de estarmos na Campanha da
Fraternidade e a legislação que beneficia o deficiente físico,
atualmente em vigor, não estar sendo cumprida. Aliás, há pacote de
regimes especiais de tributação. Dissemos que o povo deseja que o
tributo seja bem aplicado e que Minas Gerais aplica somente 02% em
assistência social; que o Prefeito Pimentel, o melhor da América
Latina, aplica mais recursos na assistência social do que o governo do
Estado; que Belo Horizonte tem política tributária justa; que
precisamos travar debate global acerca dos tributos em Minas Gerais;
que defendo alguns regimes especiais de tributação, desde que a
relação custo-benefício seja positiva para o Estado - aliás, até mesmo
citei alguns exemplos.

Diante disso, confesso que não entendo o motivo da crítica. Querer
que a Oposição somente elogie o Governador não é o mais adequado
democraticamente. Disse também que, na Assembléia, a Oposição é
responsável. Com muita honra, fui Líder do Bloco PT-PCdoB por 14
meses. O PT ajudou o Pró-Acesso, programa de asfaltamento de 224
Municípios. Também estendeu o prazo de financiamento das
máquinas, ou seja, ajudamos os Prefeitos a adquirir as máquinas para
o desenvolvimento. O Bloco PT-PCdoB ajudou a negociar as tabelas
salariais e os planos de carreira. Portanto, acredito que a Oposição
seja responsável, digna e que dialogue com o Líder do Governo e com
o bloco do governo. Trata-se de uma Oposição que, ao longo dos 14
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meses - foi assim com o Deputado Rogério Correia e o está sendo
com o Deputado Ricardo Duarte -, pensa em Minas, no povo mineiro.
Gostaria que isso constasse na ata, já que a estou discutindo. Caso
algum Deputado entenda que o que estou fazendo não é discussão da
ata, acredito que estejamos no fim do mundo. Sugiro que a ata
incorpore sucintamente todos esses itens, como sempre faz tão bem o
corpo técnico da Casa.

Sr. Presidente, espero que tenhamos clima democrático nesta
Assembléia. De forma responsável, sempre ajudamos o Estado de
Minas, não como estão fazendo o PSDB e o PFL em Brasília. Até hoje
não votaram o Orçamento federal, fato que pode prejudicar os
mineiros. Desejamos bom senso e que se registre na ata a nossa
posição sobre a questão tributária e as políticas públicas em
decorrência do tributo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado. Sr. Presidente. Como
a última frase proferida pelo Deputado André Quintão guarda
conteúdo mais nobre, vou segui-ia: que esta Casa viva num ambiente
de democracia. Todos que estamos aqui sabemos o que aconteceu.
Estamos num espaço relativamente fácil, em que todos podem
perceber até mesmo um gesto e o semblante de cada um. Entretanto,
muitas vezes, a televisão não mostra tudo. Com certeza, tem
dificuldade em mostrar o coração, se há sinceridade, demagogia,
hipocrisia ou falta de respeito. Como podemos falar em democracia,
se não houver nem sequer respeito, principalmente por quem nos
assiste? Mais uma vez, digo que é importante registrar isso na ata. Ao
final da reunião, fiz esse registro, e, por uma hora, a base do governo
ouviu o Deputado André Quintão, sob o pretexto de que estaria
discutindo um projeto de regime especial, criticar o Governador Aécio
Neves, fazer considerações as mais absurdas, responsabilizar a
Oposição no Congresso e não aprovar o Orçamento, sem querer
discutir que o Orçamento não trata da reposição ao Estado da Lei
Kandir, ou seja, que é um Orçamento que está prejudicando Minas
Gerais e que é preciso que haja alguém lá que defenda Minas Gerais
e os outros Estados e que debata com o governo federal sem críticas
ao governo passado. Ele enalteceu o governo federal como se
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vivêssemos no melhor dos mundos, e eu disse a ele,
educadamente, já que ele estava pregando a democracia, que não
pedisse o encerramento de plano da reunião e que os seus colegas
de base também não o pedissem, que havíamos ouvido aqui, por mais
de uma hora, meia dúzia de Deputados. Mas nós respeitamos. E ele
dizia, a toda hora, para a televisão, para vocês que estão nos
assistindo, que ele queria o debate democrático. E, quando pedimos a
palavra, quando o Deputado João Leite estava inscrito, nos últimos
segundos, em combinação, a Bancada do PT - depois de a Deputada
Elisa Costa ter-se dirigido a um e a outro colega por várias vezes
vem e pede encerramento, de plano, da reunião. E regimental? Sim. E
ético? E correto? Isso respeita você que está ouvindo? Eu deixo a
indagação. Pedi que constasse em ata e insisto nisso. Provoca por
uma hora; faz acusações por uma hora; acusa o governo do Estado;
diz que nós é quem somos os culpados de não se aprovar o
Orçamento da União, mas não discute o interesse do Estado de
Minas, prejudicado porque não veio a compensação da Lei Kandir;
coloca o governo federal no melhor dos mundos; diz que a situação do
governo federal é um paraíso, mas o povo brasileiro não está
enxergando assim; insiste em fazer campanha para o Presidente,
falando em pesquisas em que o Presidente estaria subindo, e, de
acordo com as últimas, houve um candidato que subiu, que foi do
PMDB, e o Lula caiu. No entanto, não interrompemos o Deputado
André Quintão, a não ser para pedir-lhe educadamente, como também
à Deputada Elisa e aos demais pares. Já que havia tempo de sobra, o
horário regimental da reunião não havia se esgotado e não haveria
nenhum aumento de gasto público, pois a TV Assembléia estava no ar
e quem estava nos acompanhando queria, pelo menos, saber a nossa
opinião; pedi que se registrasse em ata, e insisto que se registre, o
que é regimental. Quem insiste nesse tipo de comportamento que
comece a saber, a partir de agora, que não passa de um teatro, um
teatro mal ensaiado, um teatro sem a devida responsabilidade para
com o povo mineiro, um teatro de quem quer acusar, pregar a
democracia, defender o debate, mas um debate de uma palavra só,
um debate que não permite a réplica, que pede o encerramento de
plano quando alguém vai contra-argumentar. Foi isso o que registrei, e
insisto que é preciso que esta Casa, para continuar merecendo o
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apoio que merece hoje do povo mineiro, não tome atitudes como
essa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à discussão da ata e
não havendo retificações a serem feitas, dou-a por aprovada.

2 4 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e de requerimentos.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra pelo
art. 164 para me explicar, já que fui citado pelo Deputado João Leite
quando assumi a Presidência na parte da tarde. Peço essa explicação
pessoal porque o Deputado, ao citar-me, disse que agi de forma
antidemocrática no exercício da Presidência. Respeito a opinião dele,
mas não concordo com ela. De fato, ao assumir a Presidência, a
pedido do Deputado que me antecedeu, ocupava a tribuna, desde o
inicio, o Deputado André Quintão, que discutia projeto relativo à
tributação. Além desse assunto, abordou também o problema do
Orçamento da União, fazendo um vínculo com a questão tributária em
Minas, inclusive citando o Governador Aécio Neves em Brasília, onde
reiteradamente repetiu que o Orçamento nacional não- poderia ser
aprovado caso não satisfizesse sua vontade como Governador do
Estado de Minas Gerais. Assisti à sua entrevista agora à tarde. Esse é
um direito dele, embora seja bastante petulante achar que o
Orçamento do Pais tenha de ser paralisado devido à vontade de um
Governador. Durante quatro meses não se vota o Orçamento. Sendo
assim, o Deputado André Quintão fez uma relação entre esse assunto
e outros, com o projeto em pauta, e é claro que foi subjetivo. Mas o
Presidente sabe, assim como todos os Deputados e as Deputadas,
que é realmente subjetivo discutir um projeto, não sendo essa uma
prerrogativa apenas do Deputado André Quintão. Certamente, todo
Deputado que usou a tribuna para discutir um projeto já agiu assim.
Portanto, não poderia cortar a palavra desse Deputado e dizer que ele
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não falaria mais. O próprio Deputado André Quintão voltou a falar
sobre o projeto dizendo que estava ali para discuti-lo. Seria uma
atitude antidemocrática cortar a sua palavra e não permitir que ele
discutisse o projeto e fosse subjetivo. Sendo assim, o processo não
deixou de ser democrático. E fato que não havia quórum, mas
também é fato que votamos o projeto de lei sobre o fardamento das
Polícias Militar e Civil sem quórum. Mas ninguém pediu verificação do
mesmo. O Presidente pode notar que não havia quórum. Não
interrompemos uma reunião e simplesmente a encerramos, caso não
haja pedido de verificação. Ora, como Presidente, não poderia, pois,
interromper a reunião e encerrá-la porque não havia quórum. Nunca vi
um Presidente agir dessa forma. Isso sim seria antidemocrático. A
Deputada Elisa Costa solicitou o encerramento da reunião por falta de
quórum. V. Exa. sabe que é regimental o acatamento dessa decisão,
porque, notadamente, não havia quórum - havia apenas três ou quatro
Deputados em Plenário. Não houve pedido de recomposição de
quórum porque era óbvia a ausência do mesmo. Se houvesse esse
pedido, eu teria solicitado uma chamada. Como isso não ocorreu, a
reunião foi encerrada, de pleno.

Se o Deputado João Leite entendeu isso como uma atitude
antidemocrática e de desrespeito ao Regimento, essa não foi a minha
intenção. Em geral, Presidentes como Mauri Torres e Rêmolo Aloise
agem dessa forma, como vimos agora, na discussão da ata. Ela foi
realmente discutida por todos os que falaram? Ninguém fugiu um
pouco do assunto e agiu com subjetividade? No meu entender, isso
ocorreu, sim. O Presidente poderia cortar a palavra de quem discutia a
ata? No meu entender, não. Portanto, não digo que o Presidente
desrespeitou o Regimento. Por isso solicitei a palavra, para que
ficasse bem claro que o meu comportamento foi regimental. Acho que
teria sido antidemocrático se cortasse a palavra do orador, assim
como não a cortei quando um Deputado da Oposição aparteou o
Deputado André Quintão e não discutiu apenas aquele assunto. E
evidente que não cortei sua palavra. Se ele tivesse abordado esse
assunto e outros, eu teria o mesmo comportamento,
independentemente de qual Deputado fosse. Gostaria que ficasse
claro, Sr. Presidente, o comportamento que tive, que foi regimental e
democrático.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo ar!. 164 do Regimento
Interno, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, dentro do Regimento
Interno e fazendo uma defesa, não diria pessoal, mas da Assembléia
Legislativa, dos nossos colegas Deputados e Deputadas, o Deputado
Domingos Sávio foi muito deselegante com a Assembléia ao chamar a
Casa de teatro. Quem é ator aqui? O Deputado, ao chamar a
Assembléia de teatro, está acusando cada Deputado e cada Deputada
da Casa.

Quer dizer que qualquer Deputado que vá à tribuna está encenando
só porque o conteúdo mencionado não agrada ao Deputado, porque
deve haver coro ensaiado para ser um trabalho sério? Não pode haver
discordância? Os Deputados deveriam evitar adjetivações no Plenário.
Isso é muito sério. O esperneio do Deputado deve-se creditar talvez à
queda do candidato Geraldo Alckmin, à explicação dos 400 vestidos
de sua esposa ou à sociedade do seu filho com o acupunturista.

Só pode ser isso. Ou não se pode mais exercer o direito
democrático de expressar opinião nesta Casa, de maneira respeitosa?
Recomendo aos Deputados e Deputadas que leiam as notas
taquigráficas. Nem sequer foi feita menção pessoal ao Governador.
Fizemos apenas uma análise da política tributária de Minas e do
pouco investimento social nos últimos anos.

Quem conhece este Deputado sabe a seriedade e a forma com que
ele trata o governo estadual, de maneira refinada, construtiva,
democrática e até com muito diálogo. As vezes, com um diálogo
incompreendido até pela nossa base de militantes. Tudo isso pela
nossa capacidade de diálogo.

Sinceramente, acho que essas adjetivações, chamar de demagogia,
hipocrisia, teatro, encenação, falar que foi jogo combinado, estava na
tribuna... Cada Deputado da Casa tem o direito de encerrar ou não a
reunião quando quiser. O Deputado foi injusto, mas respeito a sua
opinião. O Presidente tem razão, não podemos continuar essa
discussão.

Sinceramente, o Deputado foi infeliz, injusto, antidemocrático, mas o
respeito muito, até porque se trata de um Deputado competente e
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bem intencionado. Não é pelo fato de S. Exa. estar na base do
governo que iremos também reproduzir os mesmos argumentos, a
meu ver, equivocados, com que ele tratou não só a mim, mas também
a Deputada Elisa Costa, o Deputado Rogério Correia e o Bloco PT-
PCdoB na Casa.

Exercer o nosso papel de oposição construtiva faz parte do jogo
democrático. E assim em qualquer parlamento. Espero que continue
sendo assim na Assembléia Legislativa.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, àqueles que tiveram
oportunidade de acompanhar, na parte da tarde, a reunião - e tenho
convicção de que não foram todos que agora nos acompanham -, digo
que serei bastante fiel ao que ocorreu, e já o fiz, mas quero repetir.
Estivemos, por uma hora, com cerca de meia dúzia de Deputados, e
ao final três ou quatro Deputados, assistindo respeitosamente ao
Deputado André Quintão desfilar uma série de acusações ao PSDB,
ao Governador Aécio Neves e à Bancada do PSDB federal. Entre os
argumentos do Deputado André Quintão, um era responsabilizar o
Governador e o PSDB pela não-aprovação do Orçamento perante o
governo federal.

Eu lhe pedia por gentileza, já que testemunhava a falta de quórum
enquanto falava, assim como à Deputada Elisa Costa. Fomos
pacientes e respeitosos ao ouvi-los atentamente. Pedi a ele, à
Deputada Elisa Costa e aos demais Deputados presentes que não
encerrassem a reunião, para realizarmos o debate. Infelizmente, não
souberam exercer a democracia.

Sem ofender ninguém, disse que, no meu entendimento, isso seria
uma falta de cuidado com o nosso telespectador e cidadão mineiro,
podendo ser entendido como um teatro, pois digo que desejo a
democracia, mas não aceito sequer que contracenem comigo e que
contra-argumentem.

Queria dizer ao Deputado André Quintão o que acabou de ser
anunciado em Brasília. Enquanto o Deputado se pronunciava, os
noticiários do País inteiro anunciavam que os Governadores reunidos
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em Brasília diziam ao governo federal que o orçamento, da forma
apresentada, prejudica Minas Gerais e todos os Estados, pois não
repõe as perdas previstas pela Lei Kandir.

Gostaria de dizer isso ao Deputado André Quintão, para que
perceba que não estamos aqui para fazer teatro ou acusação barata,
mas para defender os interesses de Minas, como o Governador, que
foi a Brasília hoje.

Deputado André Quintão, dizia que, enquanto debatíamos e V. Exa.
argumentava que agíamos contra os interesses do País, os noticiários
informavam que o governo federal já cedeu em parte e já aceitou
disponibilizar mais R$1.300.000.000,00 para ampliar as
compensações aos Estados, em uma demonstração clara de que nós
estávamos certos e ele errado. Isso acabou de acontecer.

Portanto, Sr. Presidente, não ofendi ninguém, muito menos esta
Casa. Estou fazendo um apelo para realizarmos um debate
construtivo, e não um ataque e depois um pedido de encerramento.
Temos de debater. O PT tem o direito de argumentar. O Deputado
André Quintão disse que isso foi um esperneio meu, porque há
acusações contra o PSDB. Há poucos minutos foi anunciado por toda
a rede televisiva nacional que o Ministério Público acabou de indiciar -
e não é CPI - mais de 40 criminosos. Essa não foi a visão de um
partido político, mas do Ministério Público. Há aqueles que dizem que
foi o Lula e os seus 40 ladrões. Espero que apurem isso, para que
sejam punidos e para que não fiquem rejubilando-se, dizendo que o
Presidente continua estável e forte e que será reeleito, como se não
estivesse acontecendo nada de errado no País, como se não
houvesse corrupção e como se não estivessem roubando o dinheiro
do povo.

Não posso concordar com isso, Sr. Presidente. Conclamo todos
para um debate respeitoso. Foi isso que denunciei desta tribuna e que
insisto em denunciar de forma respeitosa. Não ataquei nenhum
indivíduo, nenhum Deputado, nenhum cidadão. Disse e insisto que o
debate democrático não é um monólogo em que o PT fala e pede o
encerramento da reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece aos Deputados que só
concederá a palavra pelo art. 164, para contestar acusação pessoal
ou contradizer o que lhe foi atribuído como opinião pessoal, nos
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termos da Decisão Normativa da Presidência flQ 2.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência entende que V. Exa. não foi citada
de forma a ter direito a fazer uso da palavra pelo art. 164.

A Deputada Elisa Costa - O nosso partido e nós, individualmente,
fomos atacados como antidemocráticos.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, de acordo com o
Regimento Interno, a palavra pelo art. 164 será concedida a um
Deputado por representação partidária.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de

comunicar a esta Casa, depois de ver nesta pauta vários projetos em
discussão em turno único, que recebi um telefonema, neste momento,
de moradores dos Bairros Padre Eustáquio, Carlos Prates e Calafate,
que estão fazendo um movimento porque não estão entendendo a
posição da BHTRANS e da Prefeitura de Belo Horizonte de instalar
uma rodoviária na Via Expressa.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que se atenha
ao Regimento Interno.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Estou falando que está
acontecendo neste momento um movimento contra a instalação da
rodoviária.

• Sr. Presidente - Deputado, cumpra o Regimento.
• Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero apenas

dizer que está acontecendo um movimento muito grande ali, onde se
pretende construir a rodoviária. A BHTRANS e a Prefeitura não
aceitam a palavra dos moradores da região, que colocarão goela
abaixo a Prefeitura do PT, porque o local não tem condição para isso.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a questão de ordem
que levanto é que o primeiro projeto a ser votado é a Proposta de
Emenda à Constituição n 2 6712004, que teve um substitutivo
apresentado na comissão especial e cujo quórum para votação é um
quórum qualificado.

Como V. Exa. pode perceber, não há quórum para a votação dessa
matéria, de emenda à Constituição. Peço a V. Exa. que encerre, de
plano, a reunião, em razão da falta de quórum para a votação da
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proposta de emenda à Constituição do Deputado Ivair Nogueira.

Evidentemente, sou favorável a essa importante proposta. Além
disso, concordo com o seu conteúdo de redução do recesso
parlamentar e, ao mesmo tempo, de não-permissão de pagamento
para convocações extraordinárias. Ela está em fase de votação, e não
mais de discussão. E evidente que há questão de ordem sucinta de
que não podemos dar continuidade à votação da emenda, por falta de
quórum. Peço a V. Exa. que encerre a reunião, pelos motivos
expostos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para a recomposição de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução n 2s 3.081,
3.121 a 3.128 e 3.130 a 3.13812006 e, em l Q turno, dos Projetos de
Lei n 2s 2.196 e 2.73212005, uma vez que permaneceram em ordem do
dia por mais de seis reuniões.

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

a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, às 9 horas, e convocando
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária também de
amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 4/4/2006
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a
regulamentação das guaritas de segurança dos condomínios fechados
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e comunica o recebimento
de ofício do Sr. Cláudio Chaves Beato Filho, Professor Coordenador
do CRISP-UFMG, agradecendo o convite para esta reunião e
justificando sua ausência devido a compromissos previamente
assumidos. A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir
a Sra. Elaine Matozinhos e o Sr. Fred Costa, Vereadores à Câmara
Municipal de Belo Horizonte; a Sra. Fátima Gottschalg e o Sr. Marcos
Sanches, representando a Associação de Moradores e Proprietários
do Bairro Estoril III; e os Srs. Talma Ferreira dos Santos, Presidente
da Associação de Moradores do Bairro Fazenda da Serra; e Bruno
Gorini, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere,
representando Marcelo Marinho, Presidente da União das
Associações de Bairros da Zona Sul de Belo Horizonte, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registra-se a chegada dos
Deputados Doutor Viana e Manos Fernandes. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio Julio - Weliton

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação de Comissão

- O Sr. Presidente designou, na 234 Reunião Ordinária da 41
 Sessão

Legislativa Ordinária da 152 Legislatura, os membros da Comissão
Especial para, no Prazo de 60 Dias, Estudar as Medidas Necessárias
para Ajustar as Exigências Ambientais ao Desenvolvimento do Setor

-A
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Produtivo no Estado, doravante denominada Comissão Especial
sobre Governança Ambiental. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Dinis
Pinheiro e Zé Maia; suplentes - Deputados Sargento Rodrigues e
Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Carlos
Gomes; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Adaiclever Lopes; suplente - Deputado Leonardo
Quintão; pelo PPS: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente -
Deputado Marlos Fernandes Designo. As comissões.).

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.864/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.864/2005, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de São Francisco - APACSF -, 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°2.864/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de São Francisco - APACSF -, com sede no
Município de São Francisco.

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 São Francisco -
APACSF -, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 239 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 18/4/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n Q 570/2006
(encaminha o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais e o
Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e Programas
Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2005), do
Governador do Estado - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Resolução ns 3.199 a 3.201/2006 -
Projetos de Lei ns 3.202 a 3.209/2006 - Requerimentos n 2s 6.438 a
6.445/2006 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Cultura, de Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente, de Política
Agropecuária, de Saúde, de Transporte, do Trabalho, de
Administração Pública e da Comissão Especial do Cooperativismo -
Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Bilac Pinto, Sargento Rodrigues, Antônio Júlio, Adalclever Lopes;
questão de ordem; discursos dos Deputados Adalclever Lopes e
Leonardo Quintão - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem; discurso do Deputado Gilberto
Abramo; questão de ordem - Decisão da Presidência - Designação de
Comissões: Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo - Comissão
Especial sobre Governança Ambiental - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem;
chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Cého
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eibe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George
Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima -
Jô Moraes - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Oiívia - Maria Tereza [ara - Manos
Fernandes - Miguei Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Wehton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
1a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Bilac Pinto, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N2 570/2006
Belo Horizonte, 6 de abril de 2006.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer

de encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas e o
Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e Programas
Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de
dezembro de 2005.

0 Balanço Geral acompanhado dos demonstrativos analíticos, com
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os	esclarecimentos	apresentados	na	exposição	da
Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG/SEF,
juntamente com o relatório da Auditoria Geral do Estado, constituem
os elementos necessários à análise e consideração da Execução
Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2005, por essa
Assembléia Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também
está sendo enviada para o Sr. Presidente do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 9 3.19912006
Ratifica o Regime Especial de Tributação nQ 2212006, nos termos do

art. 7 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 22/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7
da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N o 3.200/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 023/2006, nos termos

do art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
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Tributação n 9 02312006 à empresa Cossisa Agroindustrial S.A.,
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.
Saladas Reuniões, 18 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO3.201/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 0 25/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°25/2006 à empresa Frigorífico Serradão Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 70
da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE LEI N 9 3.202/2006
Declara de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora da Graça

de Capelinha, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Conferência Nossa

Senhora da Graça de Capelinha, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Conferência Nossa Senhora da Graça de Capelinha

é uma sociedade civil não governamental e sem finalidade lucrativa,
cujo objetivo é a proteção da saúde da família e da velhice, a
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, a habilitação
e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, a divulgação da
cultura e do esporte, a proteção do meio ambiente e o combate à
fome e à pobreza.

Diante do exposto, é primordial que este projeto transforme-se em
lei estadual.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.203/2006
Dá a denominação de Vereador Agenor Neres de Santana à rodovia

que liga o Município de Mamonas à MG-122.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominada Vereador Agenor Neres de Santana a

rodovia que liga o Município de Mamonas à MG-1 22.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Arlen Santiago
Justificação: Em homenagem e respeito a esse homem público, que

angariou grandes amizades e o apreço da população de Mamonas,
tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta. Esta,
com certeza, encontrará eco em toda a população, que sempre o
respeitou e admirou.

Espero poder contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.204/2006
Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS do estabelecimento comercial que
comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados ou
contrabandeados.

Art. 2 - A irregularidade de que trata o artigo anterior será apurada
na forma estabelecida pela Secretaria de Fazenda e comprovada por
laudo pericial, elaborado por órgão ou entidade capacitada,
credenciada ou conveniada com o Governo do Estado.

Art. 32 - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de
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contribuintes do ICMS inabilita o estabelecimento para a prática de
operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

Art. 42 - A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS, prevista no art. 12, acarretará aos sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, do
estabelecimento penalizado:

- o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo
que em estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova
empresa no mesmo ramo de atividade.

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos prevalecerão
pelo prazo de cinco anos, contados da data da cassação.

Art. 52 - o Poder Executivo divulgará, através do diário oficial do
Estado, a relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com
base no disposto nesta lei, na qual constarão os respectivos números
de registro no Cadastro Nacional de Pess'oas Jurídicas - CNPJ -,
nomes completos dos sócios e endereços de funcionamento.

Art. 6 - As disposições desta lei aplicar-se-ão, indistintamente, ao
comércio, à indústria, aos importadores, aos exportadores e aos
armazéns de estocagem.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: Segundo estimativa do Conselho Nacional de Combate

à Pirataria, ligado ao Ministério da Justiça, o Brasil deixa de
arrecadadar cerca de R$84.000.000.000,00 e deixa de criar cerca de
2 milhões de postos de trabalho por ano com a falsificação de
produtos e o contrabando.

Em atendimento a solicitação de inúmeras entidades representativas
das micro-empresas e pequenas empresas e também na condição de
coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena
Empresa, apresentamos este projeto de lei, considerando ainda que
em outras unidades da Federação já tramitam proposições com o
mesmo teor.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
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aprovação da matéria.

- 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 3.20512006
Acrescenta dispositivo à Lei n 2 15.778, de 26 de outubro de 2005,

que torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os
locais, veículos e estabelecimentos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 1 2 da Lei n2 15.778, de 26 de outubro de 2005, passa

a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
"ArL19-(...)
(. ..)
V - estações rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios

e ginásios esportivos, academias de ginástica, hotéis, clubes, locais
de trabalho e outros locais com aglomeração ou circulação média
diária de mil e quinhentas pessoas ou mais.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Célio Moreira
Justificação: E de extrema importância que os estabelecimentos

descritos no inciso V deste projeto sejam obrigados a se equiparem
com aparelho desfibrilador cardíaco externo automático. Conforme já
foi amplamente discutido nesta Casa, esse aparelho pode salvar
inúmeras vidas. Em locais de grande circulação de pessoas, torna-se
ainda mais imprescindível. Academias de ginástica, hotéis, clubes,
estádios, "shopping centers" são freqüentados por um público muito
variado, e a probabilidade de se necessitar de um aparelho
desfibrilador é bem maior.

Portanto, visando aperfeiçoar a lei mencionada é que apresento este
projeto de lei. Conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

- 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 g 3.206/2006
Altera o art. 1 Q da Lei n 2 14.609, de 23 de janeiro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - O art. lÍ Q da Lei n9 14.609, de 23 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - Ficam concedidas a llka do Nascimento Ribeiro a pensão

especial de que trata a Lei n2 11.732, de 30 de dezembro de 1994,
calculada conforme o disposto no art. 1 2 da Lei n2 13.736, de 9 de
novembro de 2000, e a indenização de que trata o art. 2 Q da Lei n2
13.736.".

Art 2 - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao da sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Durval Angelo
Justificação: A Lei n 2 11.732, de 30/12/94, alterada pela Lei n2

13.736, de 9/11/2000, concedeu pensão especial, mensal, a
Deputados Estaduais cassados pela Revolução de 1964, mas, por um
lapso, não incluiu o nome do Deputado Wilson Modesto, também
cassado, no rol dos beneficiários. Para corrigir essa injustiça, o
Legislativo mineiro aprovou, em 23/1/2003, a Lei n 2 14.609, que
concede a citada pensão a Sra. llka do Nascimento Ribeiro, viúva do
Deputado Wilson Modesto; entretanto ! na forma como foi aprovada, a
lei não prevê a outorga à Sra. llka da indenização de que trata o art. 2
da Lei n 2 13.736, de 911112000, novamente discriminando o Deputado
Wilson Modesto. Com o intuito de corrigir essa imperfeição, apresento
este projeto de lei, que, por certo, contará com o apoio dos nobres
pares, a fim de que todos os parlamentares que tiveram suas carreiras
políticas interrompidas por perseguições políticas possam receber
desta Casa o mesmo tratamento.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Luiz Fernando Faria. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 695/2003 nos
termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.207/2006
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Recuperação

de Lagoa da Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

de Recuperação de Lagoa da Prata - Asfer -, com sede no Município

L4
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de Lagoa da Prata.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Feminina de Recuperação de Lagoa da

Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata, é uma instituição
civil de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, que tem por
objetivos principais e permanentes a recuperação de pessoas do sexo
feminino dependentes de substâncias químicas, reintegrando-as na
sociedade; promover e estimular intercâmbio entre indivíduos,
entidades e instituições de caracteres público e privado, visando à
recuperação e à reintegração da "mulher dependente"; resgatar,
validar e difundir experiências de recuperação e reintegração de
dependentes de substâncias químicas desenvolvidas pela sociedade;
prestar serviços de assistência técnica nas áreas de recuperação e
reintegração de dependentes: promover projetos e ações de
recuperação e capacitação de técnicos nas áreas consideradas
essenciais para os objetivos da entidade; promover, apoiar e veicular
pesquisas e experimentações nas áreas de recuperação e
reintegração de dependentes, conforme a realidade sócio-econômica;
estimular e apoiar a luta em comunidade pela recuperação e pela
reintegração da mulher na sociedade; prevenir, difundir e
conscientizar a sociedade acerca dos danos causados pelos tóxicos;
estimular e incentivar o intercâmbio entre pessoas assim
dependentes, tanto na sua comunidade quanto na sociedade em
geral; criar uma comunidade científica, aperfeiçoar e difundir
metodologia que instrumentalize seus objetivos, promovendo-a,
apoiando-a e estimulando-a ao mesmo tempo.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3208/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Alto Rio Doce, com sede no Município de Alto Rio
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Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Alto Rio
Doce.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Maria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Alto Rio Doce é uma sociedade civil filantrópica, de caráter
educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e de pesquisa,
desportivo e outros, sem fins lucrativos, que tem como finalidade
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência; coordenar e executar na sua área de jurisdição os
objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado
e da Federação Nacional das Apaes; atuar na definição da política
municipal de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em
consonância com a política adotada pela Federação Nacional e da
Federação das Apaes do Estado; articular, junto aos poderes públicos
e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos
direitos da pessoa portadora de deficiência; encarregar-se, em âmbito
municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à
pessoa portadora de deficiência; compilar e divulgar as normas legais
e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa
portadora de deficiência; promover e estimular a realização de
estatísticas, estudos, pesquisas e programas de atendimento à
pessoa portadora de deficiência; estimular, apoiar e defender o
desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela Apae;
divulgar no Município as experiências apaeanas; prestar serviços
gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, na
área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem;
desenvolver política de auto-defensores, garantindo a participação
efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano.

A entidade atende aos requisitas legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.209/2006
Declara de utilidade pública a Creche São Tarcísio, com sede no

Município de Moema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche São Tarcísio,

com sede no Município de Moema.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Creche São Tarcísio, com sede no Município de

Moema, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade congregar iniciativas comunitárias, objetivando amparar
crianças carentes do Município, de 3 meses a 6 anos de idade,
zelando por elas enquanto as mães permanecerem no trabalho;
promover o bem-estar das famílias, proporcionando às crianças
alimentação, melhoria nas condições de higiene e educação, doação
de vestuário e calçados e dispensando às crianças carinho, proteção
e apoio.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.438/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Rádio Inconfidência pelo
transcurso do 40 aniversário de fundação dessa emissora. (- A
Comissão de Transporte.)

N 2 6.439/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Emater-MG por ter recebido o
prêmio Top of Mmd Brasil de Consagração Pública Brasileira - 2005. (-
A Comissão de Política Agropecuária.)

N 2 6.440/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fapemig pelo transcurso de seu
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2O aniversário de fundação. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria Resende.
Anexe-se ao Requerimento n 2 6.382/2006, nos termos do § 22 do art.
173 do Regimento Interno.)

N 2 6.441/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Presidência da ACMinas pela
realização do evento Salto em Negócios - Encontro de Mulheres
Empreendedoras. (- A Comissão de Turismo.)

N 2 6.442.12006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Comando da 4 2 Região Militar
e da 42 Divisão do Exército - Região Mariano Procópio e Divisão das
Minas do Ouro - pela realização da Semana do Exército. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.443/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado pedido de informação ao Secretário de Fazenda com vistas
a esclarecimentos sobre a arrecadação e a renúncia tributária do
Estado quanto ao Decreto n 2 43.970, de 181212005. (- A Mesa da
Assembléia.)

N 2 6.444/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte manifestação de aplauso pelo inestimável apoio que vem
prestando à Comissão, especialmente quanto ao velório e
sepultamento do Sr. Francisco Frezz Ribeiro.

N 2 6.445/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providência com
vistas a melhorias da Rodovia MG-430, que liga as cidades de
Igaratinga e Divinópolis.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente, de Política
Agropecuária, de Saúde, de Transporte, do Trabalho, de
Administração Pública e da Comissão Especial do Cooperativismo.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei a questão

de ordem para fazer um apelo a V. Exa., mais precisamente ao
Deputado Mauri Torres, Presidente deste Poder, a fim de que
possamos votar as matérias que estão na pauta, que são
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importantíssimas.

Faço um apelo também aos demais colegas Deputadas e
Deputados. Temos presenciado alguns pedidos de reunião especial.
Muitas dessas reuniões têm interrompido a reunião ordinária da Casa,
às terças, quartas e quintas, o que tem trazido um prejuízo enorme ao
processo legislativo, impedindo a tramitação de matérias
importantíssimas.

O nosso pedido é para que o Presidente seja mais criterioso ao
conceder esse espaço aos Deputados, ao ceder às pressões.
Sabemos que vários colegas parlamentares insistem com o
Presidente para a realização de reunião especial, a fim de que a
homenagem se dê no tempo referido, mas estamos tendo um prejuízo
enorme com relação à votação das matérias em pauta.

A primeira matéria da pauta diz respeito à Proposta de Emenda à
Constituição n O 67, do Deputado Ivair Nogueira, que é matéria de
consenso, já acordada no Colégio de Líderes; trata da redução do
trabalho de base, já que a imprensa, sistematicamente, tem mudado o
nome do recesso parlamentar para férias parlamentares. Ela adora
fazer isso. Tenho dito, várias vezes, que os 90 dias não são
suficientes para irmos à base discutir, buscar subsídios e opiniões da
comunidade, para podermos escutá-la.

Na presença de V. Exa., 1-Vice-Presidente desta Casa, que preside
esta reunião, faço esse apelo ao Deputado Mauri Torres, nosso
Presidente, para que realmente possamos votar essas matérias
importantes. A imprensa faz críticas ao parlamento, porque
convocamos reuniões extraordinárias, mas não votamos as matérias.
Há pedidos de realização de reuniões especiais. Por isso solicito aos
Deputados e às Deputadas que evitem esse tipo de solicitação para
os dias e os horários das reuniões ordinárias e ao Presidente que
determine que as reuniões especiais não aconteçam nos dias das
reuniões ordinárias, ou seja, nas terças, nas quartas e nas quintas-
feiras, para que possamos dar celeridade ao processo legislativo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado
Sargento Rodrigues que, no nosso entendimento, o Deputado Mauri
Torres tem seguido todos os critérios regimentais desta Casa. Essa
questão de ordem de V. Exa. é mais uma questão para os colegas
Deputados do que para o Presidente. Entendo que é uma questão
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interna. Não podemos forçar ninguém a ouvir o que V. Exa. está
dizendo, assim como ninguém é obrigado a ouvir o que estou dizendo.
Cada um tem seu critério. V. Exa. está coberto de razão, mas
ninguém é obrigado a falar o que estou ouvindo.

Cento e cinqüenta e cinco dias é demais. Acho que podemos passar
para uma semana. O Congresso até hoje não votou o orçamento. Nós
votamos antes de encerrar nossos trabalhos. Esta Casa faz reunião
até para homenagear time de futebol. Existe coisa mais democrática?
Vou acatar a sua questão de ordem, porque ela tem fundamentação, e
a Mesa desta Casa entende que os demais Deputados vão querer
trabalhar terça, quarta e deixar as especiais para o fim da semana.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, minha questão de
ordem tem relação com a Constituição do Estado. De acordo com o
art. 256, são consideradas datas magnas os dias 21 de abril, Dia de
Tiradentes, e 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais, O inciso II
diz que a Capital do Estado será transferida simbolicamente para a
Cidade de Ouro Preto, no dia 21 de abril, e para a Cidade de Mariana,
no dia 16 de julho. Isso está disposto no art. 256 da Constituição do
Estado, nossa Carta Maior. Agora, estranhamente, o Governador, no
dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, transfere a Capital do Estado para a
Cidade de Diamantina. Gostaríamos de entender como o Governador
passa por cima da Constituição do Estado. Só podemos concluir que o
Governador está se transformando em Joaquim Silvério dos Reis,
traindo Tiradentes. Faço essa questão de ordem para que cada
Deputado e cada Deputada desta Casa faça uma reflexão. Se o
governo, se o parlamento, se o Executivo, não respeitam a
Constituição do Estado, podemos fechar esta Casa.

A Constituição do Estado tem de ser respeitada, e essa questão é
tão séria que isso pode significar improbidade administrativa por parte
do governo do Estado.

A outra questão relaciona-se ao requerimento que apresentamos, e
foi aprovado, a fim de se realizar uma audiência pública para discutir
duas resoluções do governo do Estado acerca da Educação Física.
Uma delas diminui de duas para uma aula por semana dessa
disciplina. A outra acaba com a Educação Física no turno noturno, em
que não existe professor efetivo.

O requerimento foi aprovado na Comissão de Educação, mas,
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estranhamente, sem qualquer explicação, não autorizaram a
liberação dos convites para a realização da audiência pública, que já
estava marcada, ou seja, castrou-se o nosso direito de realizar uma
audiência pública nesta Casa, outro ato que fere, de forma grave, a
democracia e a liberdade.

Quero assentar-me com o Presidente da Comissão e com o
Presidente da Assembléia para analisarmos a situação. E preciso ser
apresentada uma justificativa para o cancelamento dessa audiência
pública tão importante, que envolve os professores de Educação
Física de todo o Estado.

Também quero ouvir um pronunciamento da Mesa a respeito da
decisão do Governador de transferir para a cidade de Diamantina a
comemoração do dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, que deveria ser
realizada em Ouro Preto, de acordo com o art. 256, inciso II. Essa é
uma questão muito séria. Não podemos nos deixar levar por pressão
de forças maiores. O fato de lá ter sido feita uma minissérie global não
justifica essa decisão. O poder da mídia, da imprensa, o quarto poder
não pode passar por cima da Constituição do Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda ao Deputado Weliton
Prado que taça sua questão de ordem por escrito, pois
regimentalmente está com toda a razão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero fazer um
convite aos Deputados presentes e a V. Exa. Faremos agora uma
audiência pública na Comissão do Trabalho em que discutiremos a
implantação de um aeroporto na região dos Inconfidentes, região de
Itabirito, Mariana e Ouro Preto.

Já foi feito um estudo de sítio, Sr. Presidente. Está tudo prontinho.
Já conversei com o Governador Aécio Neves, que viu o projeto com
bons olhos. O Estado de Minas Gerais estará implantando um
aeroporto no Distrito de Amarantina, no Município de Ouro Preto.
Assim, estaremos evoluindo ainda mais o turismo da região, além de
obter maiores investimentos e gerar empregos. Por isso quero
convidar os Deputados a irem até a Comissão do Trabalho e Ação
Social.

Aproveito a oportunidade para pedir a atenção do Deputado Roberto
Carvalho, votado em Belo Horizonte; do Deputado Durval Angelo, do
PT; do Deputado Jésus Lima, que defende a administração Fernando
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Pimentel; e de todo o Plenário para a seguinte questão. O Prefeito
Fernando Pimentel não está sabendo da situação dos camelôs que
foram retirados das ruas. O Sr. Fernando Cabral não deixa a
informação chegar até o Prefeito, pessoa a quem admiro muito, pois
faz um bom trabalho. Já pedi ajuda até da candidata á Prefeitura pelo
PT, Vereadora Neuzinha Santos.

Segundo o 'Diário Oficial do Município" - DOM -, mais 74 camelôs
foram retirados das ruas e colocados em um "shopping" popular, mas,
agora, estão sendo dele retirados, Sr. Presidente. São 74 de um
"shopping" 21, de outro; e 27, de outro ainda.

O mais grave é que ninguém fala nada. A Prefeitura chega, lacra,
coloca o pessoal na rua e fica por isso mesmo. Repito, fiquem atentos,
telespectadores da TV Assembléia - criada por mim há 10 anos -, a
Prefeitura tirou as pessoas da rua e as colocou num prédio particular,
em que o camelô tem de pagar aluguel para o empresário.

Em Brasília, o camelô foi retirado da rua, mas levado para uma área
em que pôde se organizar. Aqui, estão tirando o pessoal da rua e
colocando no "shopping" popular. Uma pessoa que vendia frutas da
época não consegue mais fazê-lo. As pessoas estão morrendo. Eles
denunciam e sofrem retaliações. O Sr. Elson Augusto Vieira, que era
representante e gestor dos camelôs no "shopping" popular, fez um
comunicado urgente a todos os lojistas do Tupinambás. No dia
seguinte à divulgação da carta, recebeu uma ordem de despejo. Ou
seja, reclamou num dia e, no outro, foi colocado para fora. O
Deputado Durval Angelo, que é do PT, está a par disso.

Sr. Presidente, há roubalheira e - vou no popular - sacanagem nessa
história. A Câmara Municipal não fala nada, e a imprensa está quieta.
Estou chamando o companheiro Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia,
para entrar na briga em favor desse pessoal. Sr. Presidente, a coisa é
séria e está documentada no Ministério Público.

Deputado, o pessoal está passando fome. Independentemente da
questão de ordem, é uma questão de humanidade. O PT está
conseguindo acabar com esse trabalho. Obrigado.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um

prazer retornar a esta Casa para prestar uma justa homenagem à
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Fapemig -, que completa, em 2006, 20 anos de existência, numa
síntese do nosso reconhecimento e também da sociedade mineira.

Tendo sido Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por
três anos e três meses, pude constatar diretamente a importância
dessa agência do Estado de Minas Gerais. Ela, durante sua
existência, investiu em torno de R$500.000.000,00 no
desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais, em seus
quatro cantos. Apoiou mais de 6 mil projetos, ajudou a formar milhares
de pesquisadores e cientistas mineiros por meio de concessão de
bolsas de estudo para pós-graduação e financiou centenas de eventos
científicos no Estado.

Sem uma ciência sólida - no seu sentido mais amplo -, não
atingiremos um desenvolvimento social e econômico digno de nosso
povo, o povo mineiro. A história da ciência é milenar e remonta a
2.500 anos, na Grécia antiga. Pensadores como Pitágoras e
Aristóteles, por suas proeminências e descobertas, moldaram o berço
da ciência. Ciência que foi cultivada, ensinada e debatida nos grandes
centros de conhecimento como Oxford, Paris e Frankfurt.

De lá para cá, muita coisa mudou e, especialmente na segunda
metade do século passado, após a II Guerra Mundial, a ciência
passou a formar um binômio com a tecnologia. O domínio da ciência e
da tecnologia é a garantia de soberania para os povos e nações que
dominam o conhecimento. Ao final do século e, em particular, no início
deste, a esse binômio foi agregado o conceito de inovação necessário
para o pleno desenvolvimento de toda sociedade moderna. Hoje
temos o tripé ciência, tecnologia e inovação - CTI. Por trás, como
força propulsora, está a necessidade de expandir as fronteiras do
conhecimento, de agregar novidades e assegurar seu impacto na
melhoria da qualidade de vida da sociedade moderna.

O mundo moderno incentiva e persegue a inovação em suas
pesquisas e tecnologias. Não poderia ser diferente no Brasil. A visão
de futuro das nossas agências de fomento levou o País a se debruçar
sobre a inovação como elemento essencial para diminuir o ainda
preocupante fosso que nos separa dos países plenamente
desenvolvidos. E não poderia ser diferente em Minas Gerais, onde há
20 anos a Fapemig vem investindo nessa direção, função que merece
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nosso aplauso. Hoje a Fapemig tem um norte, o desenvolvimento
de Minas Gerais.

Recentemente, a Fapemig tem-se articulado com o setor industrial
em parceria produtiva, condição necessária e urgente para levar esse
importante tripé CTI até a sociedade, onde produzirá o impacto que
todos desejamos. Isso quebra de vez a visão, já superada, de que
ciência e conhecimento são coisas das universidades e dos centros
de pesquisa, distantes da realidade do cotidiano da nossa sociedade.

Há 20 anos, na busca da concretização de um sonho, a comunidade
acadêmica mineira, capitaneada por cientistas de alta reputação,
conseguiu sensibilizar os governantes para o fato de que era chegada
a hora de Minas Gerais ter sua agência de fomento à pesquisa. Com
grande abnegação, muita persistência e após importante
convencimento, cria-se a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - Fapemig.

Se considerarmos a importância da ciência e da tecnologia
destacada acima, a Fapemig vem desempenhando um papel crucial
dentro do Estado. Considerando, ainda, que Minas Gerais tem um
parque educacional e de pesquisa privilegiado, com várias
universidades públicas, além de outros centros de pesquisa, fica
patente que temos potencial para ocupar um lugar de destaque no
cenário nacional.

Recentemente, nos últimos três anos, a Fapemig vem
experimentando uma recuperação vigorosa, graças à visão articulada
do atual governo do Estado, e modernizou-se com um planejamento
estratégico para melhor atender às demandas do Estado em ciência,
tecnologia e inovação.

A Fapemig está de parabéns, também, por importantes ações que
caracterizam suas iniciativas recentes: na medida em que se
preocupa em capitalizar suas ações, chegando mais perto de sua
clientela; quando, inteligentemente, faz parcerias com o setor
industrial mineiro na busca de soluções; e,exemplo de sucesso
recente, destaca-se o Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas -
Pappe -, que em Minas Gerais foi recorde nacional de propostas -
163 -, uma carência que há muito necessitava ser atendida. Faz tudo
isso fomentando a ciência, tecnologia e inovação, focada no
desenvolvimento estratégico do Estado. A Fapemig mostra sua
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legítima preocupação e atuante vigilância da realidade científica no
Estado ao liderar, nos últimos meses, a proposta da nova lei de
inovação para Minas Gerais, a qual, em breve, tramitará nesta Casa.

No seu 20 aniversário, a Fapemig tem várias conquistas para contar
nas diversas áreas do conhecimento: na saúde, na história de Minas
Gerais, no agronegócio, na biotecnologia, na exploração de recursos
hídricos e minerais, além de outras. Uma feliz coincidência com os
100 anos do vôo do 14-Bis, criação e inovação de nosso grande
inventor, o mineiro Santos Dumont.

Parabéns à Fapemig, parabéns ao Estado de Minas Gerais pelo
privilégio de ter essa importante agência, e parabéns ao governo de
Minas por reconhecer e valorizar esse importante patrimônio do povo
mineiro.

Muito Obrigado!
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,

público que nos assiste pela TV Assembléia, antes de abordar o
assunto que me trouxe a esta tribuna, quero registrar a nossa
satisfação por ter participado hoje, na Comissão de Segurança
Pública, de um debate sobre os crimes previstos na Lei n 2 8.072, de
julho de 1990, mais conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos.
Debatemos o assunto com representantes do Conselho de
Criminologia do Estado de Minas Gerais. Certamente essa reunião
esclareceu o assunto não só aos Deputados membros da Comissão
de Segurança Pública, mas também aos telespectadores da TV
Assembléia, que assistiam, ao vivo, à reunião.

Um dos motivos que me traz a esta tribuna é justamente esse
assunto. No dia 16, no domingo passado, recebemos a notícia de
mais uma morte de policial militar aqui no Estado de Minas Gerais. O
Cabo Paulo Henrique Nascimento, de 36 anos, que estava lotado na
1252 Companhia do 22 Q Batalhão, foi morto, no Bairro Mantiqueira,
com dois tiros: um no pescoço e outro nas costas. Isso aconteceu com
a sua própria arma.

O policial, que estava de folga, em trajes civis, ao passar pela
região, de bicicleta, ouviu alguns meliantes armarem, tratarem a morte
de uma pessoa. Diante da informação, o Cabo Paulo Henrique,
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apesar de estar de folga, foi à sua casa, pegou a arma e voltou ao
local, na tentativa de prender os marginais. Ao tentar efetuar a prisão,
foi rendido. Eles pegaram a arma do Cabo e a usaram para matá-lo.

Quero dizer que temos assistido, por meio dessa violência
desenfreada, principalmente nos centros urbanos brasileiros, à
banalização da morte desse tipo de agente público. Por várias vezes,
ocupei esta tribuna para dizer que, quando da morte do Promotor
Francisco José Lins do Rego, houve imediato aparato, resposta
contundente, com a agilização do processo penal, da denúncia-crime
e do julgamento daqueles que foram apontados como autor e
mandante desse crime.

Todas as vezes que abordo esse assunto, deixo claro que essa é a
resposta certa. Essa é a resposta que deveria ser dada quando
qualquer cidadão fosse morto, tivesse sua vida ceifada por marginais.
Mas é óbvio que os agentes públicos - policiais civis e militares,
Bombeiros e Agentes Penitenciários -, que cuidam da segurança
pública, do direito de ir e vir do outro cidadão, da integridade física, da
vida e do patrimônio de cada cidadão, precisam ser mais bem
acolhidos pelo poder público.

Conseguimos, por meio de uma solicitação do nosso gabinete, que o
Governador criasse um gabinete para combater essa modalidade de
crime; mas ainda precisamos avançar. Precisamos fazer com que o
Ministério Público e o Judiciário respondam mais agilmente a esse tipo
de crime. Infelizmente, há banalização da violência contra agentes
policiais, ou melhor, contra agentes da segurança pública no nosso
Estado. Por isso, Sr. Presidente, fazemos nesta tarde um apelo.
Elaborarei um documento em que serão relatadas as mortes de
policiais ocorridas no ano de 2003, cerca de 29, e as do ano de 2004,
cerca de 34 homicídios contra agentes da segurança pública. No ano
de 2005, tivemos 24 servidores mortos em serviço, ou em razão da
sua atividade.

No caso do Cabo Paulo Henrique do Nascimento, hoje, após seu
enterro, tivemos uma manifestação dos policiais lotados na 125 g Cia.
do 22 9 Batalhão. E surgiu um boato que gostaria de entender. Faço
um apelo ao Cel. Hélio dos Santos Júnior para que conduza e
acompanhe, de forma mais próxima, as apurações por parte da
administração da Polícia Militar, para que elas sejam ágeis e não
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desamparem aquele que, no momento em que viu a presença de
marginais, que estariam armados, e no sentimento do dever público e
para contribuir para a redução da violência e da criminalidade, tentou
prendê-los. Mas surgiu um boato junto aos componentes daquela
companhia de que sua esposa receberia uma pensão proporcional
apenas ao tempo de serviço, que seriam 11 anos. Isso é um absurdo!
Não podemos deixar que surjam boatos dessa envergadura junto
àqueles que estão combatendo no dia-a-dia. Quem opera segurança
pública sabe como isso funciona no aspecto psicológico dos que
trabalham no combate ao crime, no dia-a-dia. Portanto fazemos um
apelo ao Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, para que acompanhe de perto essa
situação e não permita o desamparo da família do Cabo Paulo
Henrique do Nascimento, que morreu tentando cumprir o seu dever,
na condição de policial e cidadão, dando sua contribuição para a
segurança pública.

Nesse sentido, Sr. Présidente, faremos um relatório mais detalhado
das mortes dos policiais nos últimos três anos, 2003, 2004 e 2005.
Também a enviaremos a todos os Deputados Federais por Minas
Gerais, para que seja aproveitado o projeto de lei que o Executivo
Federal encaminhou ao Congresso com vistas a se adequar a nova lei
de crimes hediondos e a não permitir-se a flexibilização da pena
daqueles que cometeram latrocínio, estupro seguido de morte e
seqüestro seguido de morte. Que essas pessoas não recebam tal
benefício cumprindo apenas um sexto da pena, possibilitando-as
receber a progressão do regime para o semi-aberto e, em pouco
tempo, ganhar as ruas do nosso Brasil. Isso é necessário, Sr.
Presidente, no momento em que se discute, no Congresso Nacional,
uma reforma e uma adequação melhores, lá que a proposta do
Presidente Lula é de regulamentar para que haja a flexibilização e a
progressão de regime no crime hediondo.

Particularmente, sou contrário a essa flexibilização. Mas, na medida
em que o Supremo Tribunal Federal manifestou 6 votos favoráveis a
essa flexibilização, contra 5 votos contrários, é necessário que exista
um mecanismo que determine pelo menos o cumprimento de dois
terços da pena. Ou seja, se o marginal que praticou crime hediondo
sofrer uma pena de 18 anos, obrigatoriamente terá de cumprir no
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mínimo 12 anos para obter a progressão de regime.
Ao avaliarmos a Lei n2 8.072, que trata dos crimes hediondos,

deveríamos inserir nela a morte, o assassinato, o homicídio de
membros do Ministério Público e do Judiciário, de agentes de
segurança, como bombeiro, como policial militar, como Agente
Penitenciário, como Fiscal da Fazenda e Fiscal do Trabalho. O
mandante da chacina de Unaí, por exemplo, já se encontra em
liberdade. Portanto, deveríamos inserir na lei de crimes hediondos o
praticado contra agentes públicos ou homicídio duplamente ou
triplamente qualificado. Que os autores - e seus mandantes - de
crimes contra aqueles que zelam pela segurança pública, em serviço
ou em razão do serviço, respondam por crime hediondo.

Tenho certeza de que a pena tem de atender a três princípios
básicos na sua aplicação: tem de ser célere, severa e certa. Se esses
três pressupostos fossem atendidos, o sentimento de impunidade
seria menor. Além disso, a população teria certeza de que aqueles
que investissem contra ela teriam punição exemplar.

Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público que nos assiste das
galerias ou por meio da TV Assembléia, esse é o nosso
encaminhamento para que não se banalize o homicídio praticado
contra os servidores públicos que, em razão do seu trabalho,
cumprem a sua missão, sejam eles membros de qualquer Poder, do
Ministério Público, policiais civis e militares, Agentes Penitenciários,
Fiscais do Trabalho e Fiscais da Fazenda. Esses agentes públicos
necessitam de uma contrapartida do poder público. Esses homicídios
devem ser apurados rapidamente, para dar uma resposta aos que se
atrevem a passar pelo último obstáculo do Estado: o seu braço
armado. O criminoso que mata um policial passou pelo último
obstáculo armado, pelo último obstáculo público: o braço armado do
Estado.

Imaginem o criminoso que teve a coragem de matar o Cabo Paulo
Henrique do Nascimento! Será que pensaria duas vezes em matar um
outro cidadão, que não tem porte de arma, destreza e condição de se
defender? Este estaria ainda mais desprotegido. Quando o cidadão
ouve uma notícia transmitida pelo rádio e pela televisão ou lê uma
matéria em que um policial foi morto dessa forma, imagina: "Se matam
policiais, imaginem eu, cidadão comum, sem prerrogativas, que não
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pode andar armado?". O sentimento de medo que paira sobre a
cabeça desse cidadão é realmente preocupante. Por isso é
necessário que o Governador Aécio Neves, por meio de seu
Secretário de Defesa Social, Dr. lbrahim Abi-Ackel, por meio de seu
Chefe de Polícia Civil, Dr. Otto Teixeira Filho, por meio do
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Hélio dos Santos Júnior, por
meio do Subsecretário de Administração Penitenciária, Sr. Genílson
Zeferino, acompanhe de perto esses fatos. Deve haver uma resposta
imediata com relação à prisão dos autores de homicídios, para que
haja celeridade no julgamento e na condenação e isso sirva de
exemplo para que outros não se arrisquem na prática de crimes tão
hediondos, como tirar a vida de um pai ou mãe de família no exercício
do poder público, tentando preservar a saúde, a integridade física, o
patrimônio, o direito de ir e de vir da sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
oficiaremos aos Deputados Federais por Minas e também aos nossos
Senadores da República para que apresentem emenda ao projeto de
iniciativa do Executivo, para que os homicídios cometidos contra tais
servidores possam ser incluídos no rol de crimes hediondos.

No caso, do ponto de vista da legislação federal, daremos uma
contribuição maior à questão da insegurança pública que vem
pairando sobre a cabeça de cada cidadão brasileiro. Eram essas as
nossas considerações.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o que nos traz à tribuna hoje é relatar as políticas nacional
e estadual que estamos vivendo, principalmente o nosso partido, o
PMDB. Há cerca de três anos, quando disputamos na convenção
quem iria dirigir os destinos do nosso partido, queríamos mudar a
forma de fazer política.

No final, fizemos um acordo, e todas as correntes de nosso partido
participaram da nossa executiva. Naquele momento, começamos uma
grande caminhada em Minas Gerais para reformular o partido. Uma
das teses que levantávamos com os nossos convencionais, nossos
companheiros do interior, era que o PMDB é um partido forte e iria
lutar, com todas as suas forças, por uma candidatura própria.
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Trabalhamos, lutamos e pregamos sistematicamente para os
nossos convencionais a candidatura própria.

De três ou quatro meses para cá, fomos surpreendidos várias vezes
com manobras para que o PMDB não tivesse candidatura à
Presidência da República e ao governo do Estado. A quem interessa
não ter candidatura à Presidência e ao Estado? Ficamos
envergonhados com a política do Sr. Edson Vidigal, Ministro do STJ,
com uma decisão à meia-noite, que quis impedir o PMDB de fazer
consulta interna para decidir quem seria o seu candidato à
Presidência da República. Isso envergonhou o Judiciário e a classe
política, porque ele estava a serviço do mandatário maior da nossa
República, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Isso nos
deixou envergonhado.

Minas Gerais deu a resposta. Armamos aqui - podemos dizer - uma
barricada. Podemos dizer que nós, do PMDB, várias vezes, já fizemos
esse contraponto contra a ditadura. Naquele dia 19 de março,
estávamos preparados para receber o Oficial de Justiça que iria
impedir as prévias do PMDB. Iríamos resistir e fazer as prévias de
qualquer forma, mesmo que chegasse ordem judicial em sentido
contrário. Ficamos tristes e enojados com essa política que hoje
impera no País.

Tivemos outras decisões que vieram da Corte Maior da Justiça.
Impediram algumas pessoas de ir à CPI. Queriam impedir nossas
prévias, mas as fizemos. Mesmo que não seja considerada uma
prévia, fizemos consulta interna no partido, talvez tenha sido a maior
festa democrática que vimos aqui nos últimos tempos. Naquela
oportunidade, estiveram presentes companheiros e companheiras de
todo o Estado de Minas Gerais, mesmo com o massacre da imprensa
que dizia que não haveria prévia, que ela não teria valor, caso
ocorresse.

Mais de 50% dos convencionais estiveram presentes. Realizamos
uma grande festa contra a ditadura, contra aqueles que querem
impedir que a democracia continue caminhando e valorizando nosso
pais. Portanto realizamos uma grande festa democrática, uma grande
decisão partidária, em que estiveram presentes companheiros do
PMDB, convencionais, lideranças políticas, Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores e Delegados, que vieram de longe para dar um basta à
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ditadura que querem impor ao País, àqueles que querem vender o
nosso partido e àqueles que querem comprá-lo. Quando há um
vendedor, sempre há um comprador.

Nesta semana, recebemos tristes notícias, que nos deixam
envergonhados. O Ministro José Dirceu veio a Minas Gerais depois de
todas as nossas prévias decididas. Decidimos qual será o candidato.
José Dirceu veio aqui para participar da política e lançar o Governador
Itamar Franco a Presidente da República. Deve haver alguma
explicação para isso. A serviço de quem? Ontem a jornalista me
perguntou isso, e respondi-lhe que deve estar a serviço do governo do
Estado de Minas Gerais, que não quer a candidatura vitoriosa de
Geraldo Alckmin, mas sim uma candidatura vitoriosa e, se possível,
liberada e um candidato apenas.

O Presidente Lula seria eleito no primeiro turno porque o PMDB não
lançaria um candidato, e o PSDB fingiria que apóia Geraldo Alckmin
para dar a vitória ao Presidente Lula.

Nós, que ainda temos um pouco de ideologia, ficamos tristes com
esse tipo de política. Possuía muita ideologia, mas, a cada dia, tenho
uma decepção. Projetos políticos, projetos partidários não mais têm
valor em nossa política. O que vale são os interesses dos grupos
dominantes, os quais sempre combatemos, mas continuam mandando
na política da forma como querem, e estamos aceitando isso
passivamente.

O PMDB de Minas não se curvará aos golpes que pretendem dar
em Brasília. Não nos curvaremos aos golpes que pretendem dar ao
PMDB de Minas Gerais. Faremos a resistência e não permitiremos
que quem quer que seja tente comprar o PMDB e vender o nosso
partido. Infelizmente, estamos vivendo essa prática nojenta da política,
mas faremos a resistência.

Tivemos uma reunião da executiva em Brasília e, posteriormente,
em São Paulo, em que o Líder Adalclever Lopes afirmou que não
haverá golpe no PMDB. O Estado de Minas será a resistência, e
resistiremos contra tudo e contra todos, mesmo quando fizerem
denúncia contra companheiros do PMDB, o que com certeza ocorrerá.
Haverá denúncias infundadas, patrocinadas por quem tem interesse
de diminuir o PMDB.

Por isso, estou convicto de minha candidatura. Disputarei a
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convenção do PMDB para não permitir que vendam e que
comprem esse partido. Disputarei a convenção de nosso partido para
a candidatura ao governo do Estado. A imprensa está amordaçada.
Estamos vivendo uma ditadura jamais vista neste país. Nem na época
da ditadura, tivemos uma ditadura como esta, em que a imprensa não
pode se manifestar, pois a mordaça está em sua cara, em que o
governo desrespeita o povo mineiro. Muda-se a solenidade de Ouro
Preto para Diamantina apenas para atender a interesse pessoal.

E um desrespeito à história do Brasil. O dia 21 de abril sempre foi
comemorado em Ouro Preto. Apenas por vaidade pessoal, para
homenagear três ou quatro artistas da Rede Globo, transferem a
solenidade para Diamantina, num ato de desrespeito ao povo de Ouro
Preto e à nossa Constituição. E não vemos ninguém falar nada; não
vemos a imprensa noticiar que o sistema de fiscalização do nosso
Estado está de greve. Ninguém fala nada, porque o Governador tem
99,95% de aprovação, porque o povo está sendo enganado e vendo a
opinião publicada, e não a opinião pública. E por isso que
resistiremos, Deputado Weliton!

Estamos colocando nosso nome aqui para que, na convenção, se o
partido quiser ser vendido, se alguém comprá-lo, terá de derrotar-me,
se não aparecerem outros candidatos. A nossa proposta é para que
haja três ou quatro candidatos ao governo do Estado. Aquele que
ganhar a convenção terá o apoio dos outros, para que possamos
partir unidos.

Talvez vocês tenham esquecido a história, mas, das últimas seis
eleições para o governo do Estado, o PMDB, quando se uniu, ganhou
três. Vencemos a eleição para o governo três vezes; enfrentamos o
poder econômico quando o Governador Tancredo Neves ganhou as
eleições sem apoio de alguns Prefeitos; vencemos quando não
tínhamos a máquina financeira, a máquina do governo, a máquina da
ditadura. Mesmo assim, ganhamos. O Governador Itamar Franco
também não contava com o apoio de Prefeitos e da máquina do
governo Eduardo Azeredo, do PSDB, que estava contra ele, e mesmo
assim o PMDB ganhou as eleições, porque o povo é sábio, estava
sendo enganado, mas sabia disso.

Reconhecemos o lado positivo do governo, mas faremos uma
proposta diferenciada. Queremos fazer um governo para o povo mais
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simples deste Estado, e não uma política de elite e dos grandes
empresários de Minas, que hoje deitam e rolam nas tetas do governo.
Essa é a proposta do PMDB; essa será a nossa resistência e o nosso
grande embate político nos próximos dias. Repito: nós faremos a
resistência! Não permitiremos que vendam ou compram o PMDB.
Chega! Tem de haver um basta para a política da corrupção, em que
se vale pelo o que se ganha e não existem projetos. Ninguém mais
tem ideologia, ninguém mais quer trabalhar para o nosso Estado.
Apenas meia dúzia está levando vantagem. Vamos lá no PT! Apenas
os banqueiros estão caladinhos, fazendo caixa para financiar a
campanha, porque nunca ganharam tanto dinheiro. O Brasil entrará
em colapso agora.

Se vocês lerem hoje as manchetes dos jornais, perceberão que
nunca houve tanto cheque sem fundo. Sabem por quê? Porque o
Presidente Lula autorizou os bancos a emprestarem dinheiro aos
aposentados e pensionistas, num golpe que não podemos aceitar.
Digo isso com muita tranqüilidade. Quando esse processo começou,
fiz denúncias na Comissão de Defesa do Consumidor, porque isso foi
um assalto, foi uma forma fácil e simples de dar dinheiro aos
banqueiros sob o sacrifício do povo. Um aposentado qualquer que
recebia R$300,00 e não dava conta de fazer suas despesas foi ao
banco e pegou dinheiro emprestado patrocinado pelo governo Lula.
Esse aposentado recebe agora apenas R$210,00. Aí, começam os
cheques sem fundo, Bispo Gilberto, e meia dúzia de economistas diz
que.,. Dizer o quê? Que houve um golpe na nossa economia, e agora
os empresários que bateram palmas começam a reclamar, porque
vem a recessão?

Os supermercados não vendem mais. O quilo do frango chegou a
custar R$0,80 porque não há consumidores, porque as pessoas mais
simples do nosso Estado estão endividadas com os bancos. E o que é
pior: o desconto é feito direto na folha de pagamento. Os juros. Bispo
Gilberto, chegam a 7% ao mês. E ainda dissemos que o governo
jogou dinheiro no mercado financeiro. E isso o que temos de discutir;
é por isso que o PMDB precisa ser alternativa de governo tanto no
âmbito federal, como no estadual. Não podemos permitir que essa
casta, abastecida principalmente por banqueiros, continue mandando
na política, continue sugando o nosso povo. E vemos tudo isso
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acontecer sossegadamente.
Lutamos pela baixa dos juros; dizem que passarão para 16,75%, o

que significa um grande avanço. Você pega o extrato do Banco do
Brasil e vê que os juros de cheque especial atingiram 164% ao ano,
Deputado Rêmolo Aloisel É isso o que precisamos enfrentar, é isso o
que o PMDB está sendo impedido de discutir. E aqui, no nosso
Estado, não querem que o PMDB tenha sua candidatura.

Seremos alternativa, principalmente àqueles que visitamos durante
três anos e que ajudaram a derrubar a ditadura. Derrubaremos a
ditadura econômica e financeira e mudaremos o rumo deste país.
Para isso precisamos ter oportunidade. Gilberto, por isso faremos
resistência. Precisamos fazê-la, custe o que custar; custe o meu, o
seu ou o mandato de outros companheiros. Resistiremos. Aliás, já
resistimos a coisas bem piores que isso. Hoje essa imprensa está
amordaçada. Observo a angústia dos jornalistas que cobrem a
Assembléia. As matérias que elaboram não podem ser publicadas.
Lutamos para que tivessem liberdade e para que a imprensa fosse um
instrumento da democracia. Porém, serve atualmente de um
instrumento da ditadura.

Certamente continuaremos lutando. Até hoje não desistimos.
Nesses últimos quatro meses, só houve dificuldade e golpes que
tentaram dar. O PMDB de Minas tem sido correto e está de pé; aliás,
é de pé que lutaremos até o final. Amanhã estaremos em Brasília para
discutir com a Executiva Nacional: por que verticalização, se não
serve ao PMDB? Por que não prejudica o PT e o PSDB? Por que
prejudica somente o PMDB? Esse é um jogo sujo.

Sr. Presidente, estou finalizando. Como resistência a tudo isso que
está ocorrendo no nosso país, patrocinado pelo Lula e pelo governo
do Estado, reafirmo aqui hoje que resistiremos. O PMDB terá
candidatura própria. Se não quiserem isso, que nos derrotem na
convenção que certamente será marcada na primeira quinzena de
junho.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
• Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, telespectadores d TV Assembléia, queridos
companheiros do PMDB e das gal rias, ocupo hoje esta tribuna, na
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semana em que se comemora a Inconfidência Mineira,
especialmente para falar sobre a sucessão política e as eleições que
se aproximam.

Dentro de alguns meses, todos os cidadãos mineiros irão às urnas
para escolher seus candidatos a Deputados Federal e Estadual, a
Senador, a Governador e a Presidente da República. Caro Deputado
Antônio Júlio, resistente guerreiro do PMDB, estaremos na trincheira
com V. Exa. e todos os peemedebistas de verdade, apoiando sua
candidatura. Apesar dos vendilhões do PMDB, esse partido terá
candidatura própria.

A festa da democracia que, de tempos em tempos, experimentamos,
ora elegendo nossos representantes, ora sendo eleitos para
representá-los, não acontece por acaso, não é dom divino e não nos é
dado de graça. O processo democrático tal como se encontra hoje é
oriundo de luta, de muita luta; de resistência, de muita resistência; e
de perseverança, de muita perseverança de vários colegas que
passaram por esta Casa e hoje estão no Senado e no Parlamento e
ainda nela permanecem, querido Antônio Júlio. Além de pessoas, de
valorosos mineiros, algumas instituições que fizeram parte da
reestruturação da democracia fazem parte hoje da sua sustentação.
Orgulho-me especialmente de pertencer ao PMDB - partido de
verdade -, que foi um dos pilares na luta pela redemocratização deste
nosso país.

Caro amigo e eminente Deputado Gilberto Abramo, desde 1966, o
velho MDB, sob sua sigla, caro Deputado Ivair Nogueira, sob o seu
manto, estiveram os partidos e facções de extrema esquerda, os
grupos de apoio aos direitos humanos, os partidos que à época eram
clandestinos. Enfim, do golpe à anistia, da conspiração militar até a
redemocratização, o PMDB sempre esteve presente e do lado certo.

O PMDB vive hoje, caro Presidente Rêmolo Aloise, uma situação
ímpar, embora alguns dos seus integrantes - poucos deles, e como
equivocados são! - insistam em não compreender a magnitude, a
grandiosidade da realidade vivida pelo partido, especialmente nos
últimos meses e no processo de fortalecimento das nossas bases
partidárias.

Caros Deputados Paulo Piau, Padre João e Leonardo Quintão,
como é de conhecimento de todos os nobres colegas desta Casa, o
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PMDB empreendeu o que imaginava ser uma árdua batalha, a de
levar seus militantes a uma escolha de seu candidato à Presidente da
República.

Aqui em Minas, sem exceção, todos os Deputados Estaduais
empenharam-se pessoalmente, com suas equipes, em trazer o maior
número de convencionais para a escolha interna daquele que seria o
candidato à suprema magistratura da Nação, o nosso Presidente da
República.

Eu, Adalclever Lopes; o Deputado Antônio Júlio, esse guerreiro,
esse monstro do PMDB - os professores ensinam, os mestres
inspiram, e V. Exa. nos inspira a todos os peemedebistas de verdade,
caro mestre Antônio Júlio -; Leonardo Quintão, jovem guerreiro; Ivair
Nogueira, batalhador incansável; Sávio Souza Cruz, que luta como
nunca; Chico Rafael, esse guerreiro do Sul de Minas, que trouxe o
maior número de convencionais; José Henrique, que trouxe todo o Rio
Doce; Gilberto Abramo, com essa torça, garra e sabedoria de um
Bispo; Toninho; todos nós, sem exceção, não medimos esforços, Sr.
Presidente, para que todos os diretórios de Minas Gerais, todos os
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores do PMDB, Delegados pudessem
estar nesta Casa, neste Parlamento, no dia 19/3/2006, e pudessem
expressar, no voto direto, a sua vontade.

Estiveram presentes todos os nossos Deputados Federais, todos os
dirigentes partidários, e dois pré-candidatos compareceram aqui,
naquela tribuna, Sr. Presidente, Rêmolo Aloise. Germano Rigotto e
Anthony Garotinho aqui estiveram, por um tempo considerável, e
falaram a todos os peemedebistas do Estado. De um deles, ouvimos
um certo discurso de que o Brasil seria melhor com menor taxa de
juros, que o nosso povo seria mais teliz com mais emprego e mais
desenvolvimento. Do outro candidato, caro Deputado e eminente
amigo Durval Angelo, ouvimos o discurso de que o Brasil seria melhor
com melhor distribuição de renda, mas que, para isso, precisaria
abaixar a taxa de juros, para haver mais emprego e mais
desenvolvimento. Os dois candidatos, Sr. Presidente, estiveram aqui,
na Assembléia, naquela tribuna, bem à nossa frente, senhores
parlamentares e queridos mineiros, e falaram a todos os militantes do
PMDB que vieram ou que estavam em casa assistindo à maior testa
democrática que um partido pode realizar nesta Assembléia: as suas
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prévias.

Os militantes ouviram e, democraticamente, fizeram sua escolha.
Os candidatos compareceram em respeito aos milhares de

convencionais que aqui estavam, os quais se deslocaram centenas de
quilômetros, alguns andaram 17, 18 horas, para depositar seu voto na
urna de um partido que estava escolhendo seu pré-candidato.

Hoje não mais importa o discurso que cada um dos candidatos fez.
O que importa é que um deles ganhou, e esse discurso, que era de
um pré-candidato, vai ser o discurso unificado de todo o PMDB do
País.

Toda a estrutura partidária foi mobilizada e, para nossa grata
surpresa, a desculpa foi a de que faltou espaço neste Plenário, de que
faltou tempo nesta tribuna para que todos os que estavam presentes
pudessem manifestar-se. Todos puderam manifestar-se quanto
quiseram, e todos os militantes que aqui vieram ocuparam esta
tribuna.

Foi recompensador, e não me perguntem quanto, observar quantos
Prefeitos e Vereadores destas Minas Gerais ocuparam esta tribuna
que hoje ocupo, defendendo a candidatura própria do PMDB à
Presidência da República.

Terminada a prévia em Minas Gerais, o resultado foi Anthony
Garotinho. Era o candidato eleito, em nosso Estado, para concorrer à
Presidência da República pelo maior partido do País, o PMDB.

Oresultado da votação, lido em voz alta e bom som, de pé, em
respeito aos militantes, partiu do Presidente interino do nosso partido,
Deputado Fernando Diniz, que tinha a autoridade de uma decisão
suprema e irrecorrível. Minas já havia decidido: era Garotinho o
vencedor das prévias em Minas Gerais.

O resultado se repetiu em outros Estados e, pelos critérios adotados
na disputa, o candidato do partido à Presidência da República, mesmo
que alguns não queiram, é esse.

Essa é a história que conto hoje, do orgulho que tenho de pertencer
ao maior partido do Brasil e do exemplo de democracia interna
exercitado pelo PMDB, que foi a realização das prévias nacionais.
Mas há outras histórias. Há a história daqueles que, dirigentes do
PMDB, em conluio com membros da magistratura nacional, vergonha
para a magistratura, utilizaram-se do Poder Judiciário e de decisões
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judiciais levianas e irresponsáveis, para intervir na estrutura
partidária. Refiro-me ao ex-Presidente da República José Sarney e ao
ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça Sr. Edison Vidigal, este
indicado por aquele que determinou que não fossem validados os
resultados das prévias do PMDB. A prévia foi moral. Ela existiu, Sr.
Presidente.

Pela decisão desse magistrado, que, aliás, é candidato a
Governador de algum Estado do Nordeste, apoiado pelo clã Sarney, o
candidato do PMDB só pode ser definido em convenção.

Há também a história de certos Ministros, que, a mando do
Presidente da República, que é de outro partido, por pouco impedem
a realização das prévias. Minas não permitiu. Lá estavam os
guerreiros Deputados Federais, que não permitiram que o PMDB
fosse vendido, caro Deputado Antônio Júlio.

Há outra história que comentar: a de um ex-Ministro, hoje destituído
da condição de cidadão e indiciado no Supremo Tribunal Federal, que
anda a rondar o PMDB, sabe-se lá por quais inconfessáveis motivos.

Mas há uma história em particular que me intriga.
Há também a história de dirigentes partidários que não respeitam o

resultado soberano das prévias: comparecem, votam, presidem
sessões, proclamam resultados, mas, quando lhes é conveniente,
arvoram-se de um poder que não possuem e imbuem-se de uma
legitimidade que lhes falta, para tentar calar o voto dado pelos
militantes do PMDB de Minas.

E muito interessante citar essas histórias, em uma semana em que
relembramos a maior das traições já registradas neste país, Sr.
Presidente, que foi a Inconfidência Mineira. Por mais que eu tenha
respeito pelo ex-Prefeito, ex-Senador, ex-Governador, ex-Embaixador
e ex-Presidente Itamar Franco, pergunto: por que ele se lança
candidato a Presidente da República? Deixo a pergunta a todos.

A quem serve a candidatura Itamar Franco, depois do jogo já
jogado? E importante responder a essa pergunta, Sr. Presidente,
mesmo porque, nas inúmeras vezes em que a Bancada de Deputados
Estaduais do PMDB esteve em reunião com o Sr. Itamar Franco, ele
sempre se manifestou com a vontade exclusiva e inarredável de
concorrer ao Senado da República. E nós, do PMDB, insistimos muito
para que concorresse a outros cargos, o que ele não aceitou. Os
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companheiros aqui presentes são testemunhas de que
procuramos, por diversas oportunidades, discutir com o ex-Presidente
outras opções que não o Senado. No entanto, ele se mostrou decidido
a pleitear pelo PMDB a sua candidatura ao Senado, e nós, da
bancada estadual, franqueamos o nosso apoio àquela sua pretensão.

Franqueamos nosso apoio ao ex-Presidente Itamar Franco e hoje,
Sr. Presidente, entregamos um documento assinado por nós,
membros da bancada: "Nós, do Movimento Democrático Brasileiro da
Assembléia Legislativa, considerando a resolução de lançamento de
candidatura própria - e, anteriormente, quero apoiar a candidatura de
Itamar Franco -, solicitamos que, tendo em vista ele ser candidato à
Presidência da República, o partido reúna sua executiva para decidir
qual será o nosso candidato ao Senado".

E ainda, Sr. Presidente, na pior das hipóteses, o Sr. Itamar Franco
deve acreditar que sua candidatura enfraquecerá a do PMDB e as
pesquisas de Anthony Garotinho, dividindo, Deputado Durval Angelo,
o eleitorado de Minas.

Esperamos que, na convenção, os Deputados do PMDB não votem,
em nenhuma hipótese, naqueles que traem o próprio partido. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Depois de ouvir os pronunciamentos do

Líder do PMDB, Deputado Adalclever Lopes, esse jovem que tem
mostrado muita decisão e participação na vida ativa da Assembléia, e
do Deputado Antônio Júlio, queremos nos aliar a esse discurso,
primeiramente destacando o papel fundamental que o antigo MDB
teve na luta contra a ditadura militar no Brasil e também na retomada
do processo democrático do País.

Agora, quero fazer uma intervenção, tendo em vista que, até
recentemente, estávamos em conversa com a bancada estadual para
fazermos aqui um bloco de oposição ao governo do Estado. Tivemos
com o Líder, Deputado Adalclever Lopes, conversas proveitosas e
avançamos para discutir as bases do acordo.

Qualquer pessoa com inteligência mediana sabe que, para o
Presidente Lula e para o PT, é fundamental que haja uma candidatura
do PMDB, tanto à Presidência da República quanto ao Governo do
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Estado.
Dentro da regra da verticalização, isso depura muito as discussões

no Estado, e temos interesse nisso. O PMDB é o maior partido na
Câmara, no Senado Federal e em número de Governadores. Apesar
disso, vimos o espetáculo de traição pública à candidatura de Ulisses
Guimarães, que teve menos de 2% dos votos, e ao Quércia, com
menos votos do que o Enéas.

Não cobro isso do Adalclever, porque é candidato de primeiro
mandato. Quando o Itamar quis ser candidato, o PMDB se entregou
nos braços do PSDB, até apoiando a candidatura do Serra, e não
ouvimos protestos veementes. E fundamental uma candidatura do
PMDB ao Governo do Estado e à Presidência da República.

Registro, ainda, que tivemos em Itamar Franco, um grande
Governador, pois ele enfrentou as políticas autoritárias do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Não podemos esquecer sua contribuição
ao debate democrático no País, na luta contra a privatização de
Furnas, e na defesa do nacionalismo. Não é meu candidato a
Senador, a Governador ou a Presidente da República, porque minha
candidatura é partidária, mas temos que fazer esse registro. Durante
quatro anos, todos nós, dessa tribuna, denunciamos os desmandos
dos tucanos e toda a política de privatização.

Hoje é fundamental o PMDB ter uma candidatura ao Governo do
Estado que una os Prefeitos do partido, para não se tornar algo pífio
como aconteceu com a candidatura de Quércia e do grande líder
Ulisses Guimarães.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Lembro ao querido Deputado Durval
Angelo que fizemos a maior bancada na Câmara Federal, na
candidatura do Quércia à Presidência. Servimos ao Governador
Itamar Franco, não dissemos nada dele, mas em respeito ao
militantes que estiveram em nossas prévias. Não entramos no partido
de V. Exa. e pedimos aos senhores do PT que não interfiram no
PMDB. Sr. Presidente, muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.

- -
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O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, mineiros e mineiras
que assistem à TV Assembléia, nossa presença, da mesma forma que
a dos Deputados Antônio Júlio e Adaiclever Lopes, tem o objetivo de
tecer um breve comentário sobre a candidatura própria do PMDB em
todos os níveis para as próximas eleições. E qual o porquê de nossa
insistência, especialmente da bancada de Deputados Estaduais, em
lançar candidatos à Presidência da República e ao governo do
Estado?

Senhores companheiros, acreditamos que a alternância do poder é
uma prática das mais salutares no exercício necessário ao poder
pleno desenvolvido nas instituições democráticas deste pais.

Uma parte do governo federal que aí está já disse a que veio e,
embora tenha avançado em diversas questões sociais, não conseguiu
lograr êxito em suas promessas de campanha, aliou-se a banqueiros
e, infelizmente, viu-se envolta em uma série de denúncias, CPIs e
processos investigatórios que envergonham o País.

Lamentavelmente assistimos, na última semana, à divulgação da
notícia de que 40 indivíduos, entre eles ex-Ministros da República,
foram denunciados pelo Procurador-Geral da República ao Supremo
Tribunal Federal pela prática de todos os tipos de crime contra a
administração pública.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, parte do partido que teve o crédito
de mais da metade do eleitorado brasileiro hoje se assenta no banco
dos réus, e aquele que foi seu Presidente, seu dirigente máximo, é
citado, formalmente, como chefe de uma quadrilha de bandidos. Parte
deste governo que aí está, na nossa opinião, já não serve aos
brasileiros.

O governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, também já
disse a que veio. Ficou oito anos no poder e vendeu, a preço de
banana, a Companhia Vale do Rio Doce e todas as reservas minerais
brasileiras. Sob o argumento de firmar a política neoliberal no País,
praticou o maior estelionato já visto, com a privatização das teles e
das grandes siderúrgicas, no negócio mais lucrativo já apurado.

Para nós, do PMDB, na nossa pequena opinião de Deputado
Estadual de primeiro mandato, governo como aquele não serve mais
aos brasileiros. Acreditamos que o PMDB, o maior partido do Brasil,
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tem muito a contribuir como alternativa de um governo sério,
comprometido com o desenvolvimento econômico, com a geração de
emprego, com a redução da taxa de juros e a valorização das classes
produtoras e, ao mesmo tempo, com o efetivo desenvolvimento de
políticas sociais que realmente alcancem o cidadão que necessita de
assistência.

Nesse tom, em uma convenção nacional realizada há mais de um
ano, nosso partido decidiu lançar candidatura própria a Presidente da
República. Diante do número de filiados, das diversas diferenças
regionais, de todos os problemas que um grande partido possui,
optou-se por realizar uma prévia, que é prevista no estatuto partidário.
Estabeleceu-se a data de 19 de março para a realização, em todo o
País, das prévias do PMDB. Qualquer filiado em condições de
concorrer poderia inscrever-se até o dia 10 de março; ou seja, até o
último momento, qualquer peemedebista poderia exercitar o seu
direito de concorrer e disputar com seus correligionários o direito de
ser o candidato do partido à Presidência da República. E realizamos
as prévias.

Em Minas, não foram poucas as vezes em que nós, Deputados do
PMDB, juntamente com a direção do partido, nos reunimos para
discutir a realização da consulta interna.

Como já foi dito, mobilizamos todas as nossas equipes políticas para
trazer a Belo Horizonte, a este Plenário da Assembléia Legislativa, os
convencionais que votaram em 19 de março.

Deixo o agradecimento a todos os Deputados, em especial ao nosso
baluarte, Deputado Antônio Júlio, que, além de coordenar a realização
do evento nesta Casa, providenciou que os convencionais de sua
região estivessem presentes; ao ex-Prefeito de Uberlândia, Zaire
Rezende e ao ex-Prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, que
trouxeram, de suas respectivas regiões, eleitores às prévias; ao
Deputado Fernando Diniz, que tratou que viessem os convencionais
do Norte de Minas; ao ex-Governador Newton Cardoso e ao ex-
Deputado Armando Costa, que participaram ativamente da consulta,
entre tantos outros.

A realização das prévias foi um exemplo de maturidade política do
partido. A valorização do militante que se encontra no interior de
nosso país é uma medida necessária para a revitalização do PMDB. E
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o respeito ao resultado das prévias se impõe como uma
necessidade para a manutenção da unidade partidária.

Infelizmente presenciamos hoje a tentativa de golpe, de golpe sujo,
econômico, no seio da direção partidária, e vindo justamente de Minas
Gerais.

Um candidato que, até há pouco, aspirava a uma cadeira do Senado
por Minas Gerais lança-se à Presidência da República.

Diz que vai à convenção nacional disputar com quem já é o
candidato do PMDB à Presidência, o vitorioso nas prévias, Anthony
Garotinho. Se o outro candidato, Germano Rigotto, tivesse sido o
escolhido, Minas Gerais também o apoiaria, respeitando a decisão
partidária, a base deste partido, que está sendo colocado de
escanteio, está sendo desrespeitado.

Milhares de pessoas de todo o Brasil, mais de 14 mil pessoas, não
filiados e sim dirigentes partidários - Presidentes de partidos,
Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e muitos outros de todo o País -,
vieram aqui, nesta Casa, e estão sendo desrespeitados por interesses
econômicos, por indicações de cargos, por negociações espúrias,
ilegais. Não fico surpreso-

Afinal, qual interesse permeia a decisão do candidato, ex-Presidente
da República, ex-Governador, ex-Senador, ex-Prefeito, Itamar Franco,
homem a quem respeito, que não possa estar associada ao
desmantelamento do PMDB?

Qual é o interesse do candidato Itamar, ao lançar a sua candidatura,
instantes após reunir-se por horas com o ex-Ministro José Dirceu?

Alguém há de afirmar: mas os dois são amigos e, como amigos,
podem tecer longas horas de conversa a fio, de amenidades. Mas que
amenidades são essas que fazem o ex-Presidente do PT, indivíduo
cujo título eleitoral foi cancelado, cuja cidadania foi suspensa,
deslocar-se em um jatinho, daqueles que o PC Farias usava, de São
Paulo a Juiz de Fora?

Que interesses são esses, que não sejam o braço do governo
federal tentando desesperadamente intervir nas decisões internas do
PMDB, como se isso fosse salvar a candidatura majoritária à
Presidência da República?

Faria parte o candidato Itamar de um esquema cuja candidatura
serviria apenas para dividir o eleitorado mineiro, enfraquecer o
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candidato Garotinho e viabilizar um apoio espúrio e ilegítimo à
reeleição do Presidente Lula?

E o que nos parece, até porque a aritmética mais elementar nos
mostra que, sendo Minas Gerais o segundo maior colégio eleitoral do
País e estabelecendo-se um candidato do PMDB, oriundo de Minas,
certamente haverá divisão nas intenções de voto nas pesquisas
eleitorais. Infelizmente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ao que
tudo indica - e para meu descontentamento e decepção -, a decisão
do Sr. Itamar Franco em concorrer à Presidência da República está
intimamente ligada às visitas que o ex-ministro José Dirceu tem feito
ao seu escritório em Juiz de Fora. Se confirmada essa tese,
lamentavelmente a candidatura Itamar não passa de um embuste. E
não concordaremos com nenhum embuste ou situação imoral, venha
ela de onde vier.

Estaremos, Sr. Presidente, mesmo que quixotescamente, em cada
canto de Minas onde nossa voz puder ser ouvida, em cada meio de
comunicação, em cada reunião pública, denunciando o golpe que se
pretende perpetrar contra o PMDB, contra a militância do PMDB e
contra as bases partidárias do nosso partido, o PMDB.

Já cerramos fileiras com aqueles que defendem a candidatura
própria como única alternativa para a manutenção do partido no
cenário político nacional. E enfrentaremos e denunciaremos, um a um,
qualquer dirigente partidário do PMDB ou qualquer figura alienígena
que tente fazer do PMDB objeto de proveito pessoal. Muito Obrigado,
Sr. Presidente.

Quero dizer também ao nobre companheiro Durval Angelo,
Deputado que respeito muito, e ao Deputado Jésus Lima, que também
tem o meu respeito, que, na época em que Ulisses Guimarães e o ex-
Governador Orestes Quércia foram candidatos pelo PMDB, tiveram
2%; infelizmente, não tiveram apoio partidário. Mas o PMDB hoje já
está nas pesquisas com 15%. E se o candidato Anthony Garotinho
tiver o apoio de parte do PMDB, iremos para o 2 9 turno e lutaremos
com todas as nossas forças. Não contra o companheiro Jésus Lima,
não contra o companheiro Durval Angelo, não contra os companheiros
do PT de Minas Gerais, mas contra a interferência que estão tentando
fazer em nosso partido, contra as candidaturas do nosso partido. Isso
Minas não aceitará.
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Sou jovem, aprendi com meu pai a ter coragem, a respeitar as
leis do nosso Estado e os companheiros, mas intromissão em nosso
partido não aceitaremos. Não aceitaremos que um companheiro do
partido negocie cargos do governo federal e de outro governo para
inviabilizar um projeto partidário.

Admiro o PT pela coragem de lançar sempre candidaturas próprias a
Presidente da República. E um exemplo que seguirei em minha vida
pública. Para mostrar a cara de qualquer projeto político, temos que
ter candidatura própria. Parabéns ao PT por essa vitória. Parabéns a
vocês, mas não aceitaremos intromissão.

Estávamos conversando em Minas Gerais, e poderemos retomar as
conversas; mas não aceitaremos intromissão.
* - Sem revisão do orador.

24 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 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 Gilberto Abramo - Sr. Presidente, muito obrigado. O

sentimento do PMDB é justamente este: nas prévias, não ficou
demonstrado o sentimento de disputarmos apenas a Presidência da
República, mas que o PMDB tenha também o seu candidato ao
governo. Por isso o nosso amigo e companheiro Antônio Júlio se
dispôs a disputar a convenção. Possui todos os méritos e condições
para isso, porque tem demonstrado interesse e capacidade de
contribuir muito mais com este Estado.

Sr. Presidente, diante de tudo, quero apenas deixar duas perguntas
no ar ao amigo telespectador: quem entregou este País nas mãos do
PSDB? Quem entregou este Estado nas mãos do PSDB? Que o
amigo telespectador tire a sua própria conclusão. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Jésus Lima - Queria agradecer a oportunidade. O
PMDB de Minas está de parabéns por ter candidatura própria, por ter
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excelentes nomes: Tarcísio Delgado, que foi Prefeito na mesma
época em que fui em Betim, pessoa que respeito muito; Zaire
Rezende, candidato a Senador, que também tem o meu respeito;
Antônio Júlio. Ou seja, o PMDB possui excelentes nomes. Gostaria de
elogiar outro nome de Minas Gerais, também excelente.

Estranho porque os companheiros do PMDB não defendem uma
pessoa como Itamar Franco, que se dispõe a lutar pelo nosso Estado,
e se manifestam a favor de uma pessoa do Rio de Janeiro, o Anthony
Garotinho. Não posso intervir. Não sou do PMDB, sou do P1, tenho os
meus candidatos. E bom esclarecer que a candidatura de Anthony
Garotinho favorece mais a candidatura do PSDB do que a do
Presidente Lula. Pode-se interpretar que a candidatura de Itamar
Franco, em um primeiro momento, favorece mais a candidatura do
Presidente Lula. Faço a defesa do governo do Presidente Lula, que
está mudando a cara do País. Acho que os companheiros do PMDB
deveriam deixar claro, neste Plenário, que a defesa de uma
candidatura como a do Anthony Garotinho mais favorece o PSDB do
que, é claro, um projeto de Nação, como o do Presidente Lula. Trata-
se de um debate importante. Queria aproveitar para dizer isso, porque
é importante que as pessoas que nos escutam tenham clareza.
Defendo uma pessoa que respeito e que, como Governador, não
deixou que os tucanos privatizassem a Cemig e continuassem o
processo de entrega das nossas estatais, que fazem o papel do
Estado. Portanto, queria defender o nosso querido mineiro Itamar
Franco.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, de maneira alguma,
questionamos a atuação do Governador Itamar Franco, que fez um
excelente governo. Temos de parabenizá-lo. O que questionamos é
que tivemos uma prévia, quando disputaram o Anthony Garotinho e o
Rigotto. Em nenhum momento, o ex-Governador se dispôs a disputar
as prévias. Mas, de repente, fomos surpreendidos com sua atitude
dizendo que é candidato à Presidência da República, já que
sustentou, na bancada, que o seu intuito seria a disputa do Senado.
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Então, diante desse fato, deve disputar a Presidência ou o

Senado; uma coisa ou outra. Não podemos admitir que o nosso
Governador dispute a Presidência, mas também queira uma vaga
para o Senado Federal, se vier a desistir. Não aceitamos isso. Não
questionamos, de maneira alguma, a atuação que o Governador teve
no Estado - que está de parabéns -, mas sim sua postura neste exato
momento.

Questão de Ordem
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, muito obrigado.

Qualquer correlegionário do PMDB tem meu respeito. O Dr. Itamar
Franco tem meu respeito porque possui uma brilhante carreira política.
Sempre apoiarei seus atos políticos, quando estiverem certos. O
lançamento de sua candidatura à Presidência da República não foi
discutido com o partido.

Companheiro Jésus Lima, falo novamente que questões do PMDB
são questões do PMDB. Nosso partido tem candidatura própria; não
para beneficiar o PT ou o PSDB, mas sim o PMDB. Queremos mostrar
ao povo mineiro e brasileiro a nossa filosofia de trabalho e a nossa
direção.

Companheiro Jésus Lima, tenho respeito pelos Deputados da
Assembléia Legislativa e pelos dirigentes do PT, mas em Minas
Gerais, ou no País, não pode haver interferência de outro partido.
Assim, não podemos permitir que o PT, PSDB ou qualquer partido que
seja interfira em outro partido; no caso, no PMDB. Falaremos isso em
Brasília. Não aceitamos negociações de cargos para impedir uma
candidatura própria do PMDB.

Sr. Presidente, sou apenas um Deputado, mas manterei minha
coerência mesmo que seja herói apenas de minha esposa, Poliana, e
de meus dois filhos. Levantarei a bandeira da coerência onde Deus
permitir que eu esteja. Está faltando coerência para o Brasil e para
Minas Gerais. Independentemente de vitória ou não em eleição, onde
eu estiver, a minha coerência prevalecerá. Serei sim, se for o caso,
herói de três pessoas: minha esposa e meus dois filhos. Muito
obrigado, Sr. Presidente. -

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei n2 2.975/2006, do Procurador-Geral de Justiça, tenha
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sua tramitação alterada para Projeto de Lei Complementar nQ
80/2006, em razão da natureza da matéria.

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de
Justiça e de Administração Pública para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 18 de abril de 2006.
Deputado Rêmolo Aloise, 1 9-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, Discutir o Tratamento
dos Deficientes Mentais, em Especial dos Autistas, no Estado de
Minas Gerais, doravante denominada 'Comissão Especial para o
Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência
Mental ou Autismo". Pelo BPSP: efetivos - Deputado Célio Moreira e
Deputada Maria Olivia; suplentes - Deputada Elbe Brandão e
Deputado Carlos Pimenta; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputada
Maria Tereza [ara; suplente - Deputado André Quintão; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Antônio
Júlio; pelo PFL: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado
João Bittar. Designo. As Comissões.

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão
Especial para, no Prazo de 60 Dias, Estudar as Medidas Necessárias
para Ajustar as Exigências Ambientais ao Desenvolvimento do Setor
Produtivo no Estado, doravante denominada "Comissão Especial
sobre Governança Ambiental", que foi publicada na edição anterior.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 9 9, os
Requerimentos ns 6.444/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e
6.445/2006, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 5 2 Reunião Ordinária, em 11/4/2006, dos
Requerimentos ns 6.344/2006, do Deputado Doutor Viana, e
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6.376/2006, do Deputado João Leite; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 7 Reunião Ordinária, em 12/4/2006, dos
Requerimentos ns 6.349 e 6.350/2006, do Deputado Jayro Lessa,
6.362/2006, da Comissão de Participação Popular; de Meio
Ambiente - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, em 12/4/2006, do
Requerimento n 2 6.366/2006, da Comissão de Direitos Humanos; de
Política Agropecuária - aprovação, na 6 2 Reunião Ordinária, em
11/4/2006, dos Projetos de Lei ns 2.93112006, do Deputado Dinis
Pinheiro, 2.943/2006, do Deputado Padre João, e 2.995/2006, do
Deputado Sebastião Costa; de Saúde - aprovação, na 7 2 Reunião
Ordinária, em 12/4/2006, dos Projetos de Lei ns 1.740/2004, do
Deputado Neider Moreira, 2.02012004, do Deputado André Quintão,
2.094 e 2.592/2005, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
2.653/2005, da Deputada Maria Olívia, 2.942/2006, da Deputada
Maria Tereza Lara, 2.944/2006, do Deputado Padre João, 2.911/2005,
do Deputado Dalnio Ribeiro Silva, e dos Requerimentos ns
5.969/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.972 e 5.973/2006, do
Deputado Jayro Lessa, 5.975/2006, do Deputado Weliton Prado,
5.959/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, 6.006 a 6.009, 6.011 e
6.01212006, do Deputado Dimas Fabiano, 6.327 e 6.115/2006, do
Deputado Doutor Viana, e 6.044 e 6.08212006, do Deputado
Sebastião Helvécio; de Transporte - aprovação, na 4 Reunião
Ordinária, em 11/4/2006, dos Projetos de Lei ns 2.971/2006, do
Deputado Mauri Torres, 3.03012006, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, e dos Requerimentos n 2s 6.284 e 6.331/2006, do Deputado
Doutor Viana, 6.306/2006, do Deputado Célio Moreira, com a Emenda
n 1, 6.30712006, da Comissão Especial do Cooperativismo, 6.317 e
6.34212006, do Deputado Dimas Fabiano, e 6.340/2006, da Deputada
Ana Maria Resende; do Trabalho - aprovação, na 6 4 Reunião
Ordinária, em 11/4/2006, dos Projetos de Lei ns 2.956, 2.959 e
2.97712006, do Deputado Antônio Andrade, 2.965/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 3.00112006, do Deputado Ricardo Duarte, e
dos Requerimentos ns 6.282/2006, do Deputado Doutor Viana,
6.319/2006, da Deputada Maria Olívia, 6.326/2006, do Deputado
Antônio Andrade, e 6.348/2006, do Deputado Jayro Lessa; de
Administração Pública - aprovação, na 74 Reunião Ordinária, em
11/4/2006, dos Requerimentos n2s 6.345 e 6.346/2006, do Deputado

-____
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Gustavo Corrêa, 6.352, 6.353 e 6.355 a 6.360/2006, do Deputado
Leonardo Moreira; e da Comissão Especial do Cooperativismo -
informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e
encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO PRAZO
DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS E PROPOR POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
COOPERATIVISTA DE MINAS GERAIS

- Introdução
1 - Criação da Comissão Especial
A Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos

e propor políticas públicas para o desenvolvimento do sistema
cooperativista de Minas Gerais, também denominada Comissão
Especial do Cooperativismo, foi proposta pelos integrantes da Frente
Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop-MG. O requerimento que
lhe deu origem teve como primeiro signatário o Deputado Paulo Piau,
foi aprovado em Plenário no dia 29/912005 e publicado no "Diário do
Legislativo" em

1 .1 - Objetivos específicos
A Comissão se propôs a: fazer um diagnóstico do estágio atual do

desenvolvimento do cooperativismo em Minas Gerais, a partir do
detalhamento dos seus ramos de atividade; colher subsídios para a
formulação de políticas públicas e ações relacionadas ao tema;
divulgar os princípios cooperativistas.

1.2 - Composição
Os seguintes Deputados compuseram a Comissão: membros

efetivos: Paulo Piau (PPS); Padre João (PT); Ana Maria Resende
(PSDB); Doutor Viana (PFL); José Henrique (PMDB); membros
suplentes: Adalciever Lopes (PMDB); Gustavo Corrêa (PFL)-,
Laudelino Augusto (PT); Sargento Rodrigues (PDT); Sebastião Costa
(PPS).

Na reunião do dia 19/1012005, foram eleitos o Presidente, Deputado
Paulo Piau, o Vice-Presidente, Deputado Padre João, e designada
como relatora a Deputada Ana Maria Resende.

1.3 - Prazo de funcionamento
A instalação da Comissão Especial do Cooperativismo se deu após

a indicação dos membros efetivos e suplentes em 5/10/2005, que foi
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publicada no "Diário do Legislativo" de 7/1012005. A contagem do
prazo de funcionamento começou a partir de 10/10/2005, conforme
determina o Regimento Interno.

A requerimento de autoria dos membros da Comissão, aprovado em
811112005, os trabalhos da Comissão foram suspensos no período de
9 a 21/11/2005 e, posteriormente, no período de 7/1212005 a
20/2/2006. A suspensão dos trabalhos foi justificada pela necessidade
de compatibilização da agenda dos Deputados membros com os
compromissos do final da sessão legislativa.

A prorrogação do prazo regimental de funcionamento por mais 30
dias foi aprovada em 6/12/2005, também a requerimento dos
membros da Comissão.

2 - Antecedentes
A importância do cooperativismo na economia nacional pode ser

medida por sua participação com cerca de 6% na composição do PIB,
com exportações da ordem de US$1.090 . 000 .000 , 00 , pela geração de
170 mil empregos, e pela existência de 5.260.000 de cooperados e
7.549 cooperativas, distribuídas em 13 ramos de atividade, sendo 881
em Minas Gerais.

Em vista dessa importância e do incentivo do Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -,
os parlamentares desta Casa tomaram a iniciativa de constituir a
Frencoop-MG. A frente parlamentar tem como objetivo fazer da
Assembléia Legislativa o foro de discussão de propostas e ações
políticas necessárias à implementação, ao fortalecimento e ao
desenvolvimento do sistema cooperativista no. Estado de Minas
Gerais. Criada em 1997, a Frencoop-MG conta hoje com 48
Deputados e tem como Presidente o Deputado Paulo Piau.

De natureza política não ideológica e suprapartidária, a Frencoop-
MG trabalha solidária e coordenadamente para promover e fomentar o
cooperativismo, divulgando e defendendo sua doutrina e filosofia,
estimulando sua prática, em todos os níveis sociais e nos seus 13
ramos de atividade.

Pautados pelo importante momento vivido pelo sistema
cooperativista do Estado, que se contrapõe às grandes dificuldades
presentes no dia—a—dia de cada ramo do cooperativismo, e confiantes
de que o cooperativismo é o melhor caminho para se chegar ao
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desenvolvimento, os membros da Frencoop-MG solicitaram a
instalação desta Comissão. Diante do número de cooperativas
existentes em Minas Gerais e do potencial de crescimento do
cooperativismo na economia mineira, é imprescindível que o poder
público adote uma política permanente de apoio ao cooperativismo.

A essência do cooperativismo é a cooperação como forma de
organização para a solução dos problemas econômicos e sociais do
homem.

II - Desenvolvimento dos trabalhos
Para cumprir os objetivos propostos, a Comissão aprovou um

cronograma de trabalho, com reuniões ordinárias semanais, às
quintas-feiras, às 141h30min, bem como reuniões extraordinárias,
sempre que se fizesse necessário. A estratégia empregada foi
promover uma primeira reunião mais ampla, que trouxesse uma visão
genérica e abrangente do cooperativismo, seguida de encontros
específicos com representantes e especialistas de cada ramo, de
forma a abarcar todas as demandas do sistema.

Assim, foram realizadas oito reuniões com convidados, nas quais foi
solicitado aos presentes que encaminhassem documentos e
propostas à Comissão para análise e posterior encaminhamento.

1 - Reuniões realizadas
Reunião de 8/11/2005
Foi apresentado um panorama histórico e econômico, no mundo, no

Brasil e, especialmente, em Minas Gerais das cooperativas em seus
diversos ramos de atividades, quais sejam: crédito; agropecuário;
consumo; trabalho; habitação; educação; saúde; produção; mineral;
especiais; infra-estrutura; transporte; turismo e lazer.

Convidados: Alberto Ferreira, Crediminas; Carlos Eduardo Macedo
Cerqueira, Diretor de Associativismo e Cooperativismo da Sedese;
Cristiano Félix dos Santos Silva, Diretor Presidente da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Cofal -; Fábio Antônio da
Silva, Presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho do
Estado de Minas Gerais - Fetrabalho -; Garibaldi Mortoza - Unimed-
BH -; Geraldo Osmani de Almeida - Coopertramo -; Heli de Oliveira
Penido, Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Minas
Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas -; João Batista Caetano,
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Presidente da Federação Interfederativa das Cooperativas de
Trabalho Médico do Estado de Minas Gerais; João Bosco Ferreira,
Presidente da Cemil; José Carneiro, representante do Ramo
Transporte; José Edgar Pinto Paiva, Presidente da Cooperativa
Central dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. -
Coccamig -; José Horta Valadares, professor do Departamento de
Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa; Luiz Gonzaga
Viana [age, Presidente da Central das Cooperativas de Economia e
Crédito Mútuo do Estado de Minas Gerais Ltda. - Cecremge -; Olavo
Henrique Moreira Freire, Superintendente de Desenvolvimento
Solidário, Cooperativo e Sindical da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -; Ronaldo Scucato,
Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais - Ocemg -; Trajano Raul Ladeira de Lima, Conselho
do Pró-Cachaça, da Secretaria de Agricultura; Wagner Dias da Silva -
Diretor Financeiro da Cofal.

Reunião de 22/1112005
Discutiu-se o ramo das cooperativas de crédito, cujos

representantes apresentaram propostas e reivindicações no âmbito de
competência dos Legislativos e Executivos Federal, Estaduais e
Municipais.

Convidados: Alessandro Chaves - Sebrae de Minas Gerais; Andréa
Mageste Damázio - Sebrae de Minas Gerais; Antônio Cláudio dos
Santos Rosa - Presidente da Cooperativa do TRT de Minas Gerais;
Antônio Juarez de Castro - Cooperativa dos Gráficos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Credigraf -; Carlos José da Silva -
Creditábil; Cristiane Prado - A2 Comunicação; Dilson Rezende -
residente da Cooperativa de Crédito da Secretaria de Fazenda -
Cecremge; Fernando Nunes Vieira - Subsecretaria de Assuntos
Municipais e Coordenador do projeto de 'bancarização" dos
Municípios de Minas, representando a Secretaria de Estado da Casa
Civil; Geraldo Couto - Credicentral de Minas Gerais; Gilvan Westin
Cosenza - Gerente da Divisão de Agropecuária do Departamento de
Agronegócio do BDMG; Heli de Oliveira Penido - Presidente do Sicoob
Central Crediminas; Hélio Duarte - Gerente da Coopsesp; Jair
Modesto da Costa - Consultor da Cecremge; João Carlos Leite -
Diretor-Presidente da Sicoob-Sacomcredi; José Ricardo de Paulo
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Xavier Vilela - Cecremge; Lúcio César de Faria - Gerente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro, do Banco
Central do Brasil em Belo Horizonte; Marcos Pinheiro - Coordenador
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco
Central do Brasil; Maria do Carmo Martini - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico; Orlando Antunes de Oliveira - Diretor-
Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores da Secretaria de
Estado de Defesa Social; Paulo Andrade - Consultor da Cecremge;
Pedro Valdo Fernandes da Cunha - Cooperativa dos Servidores
Públicos Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte - Crediserv-Bl-I;
Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg; Vlader Mendes -
Cooperativa de Crédito Rural de Belo Horizonte - Credibel; Wander
José Soares Pereira - Diretor de Planejamento e Controle do Banco
Cooperativo do Brasil - Bancoob; Wander Lages Novaes - Gerente do
Departamento de Agronegócio do BDMG.

Reunião de 29/11/2005
Discutiu-se o ramo das cooperativas de saúde, cujos representantes

expuseram problemas e entraves ao crescimento desse ramo. Foram
discutidas a definição legal do ato cooperativo e a bitributação dos
cooperados na área de saúde. Esses problemas são considerados os
mais urgentes pelo segmento.

Convidados:
Carlos Eduardo Macedo Cerqueira - Diretor de Cooperativismo e

Associativismo da Secretaria de Desenvolvimento Social,
representando o Dr. Marcos Montes; Evaldo Agripino F. de Matos
Júnior - Assessor da Superintendência de Atenção à Saúde.
Represento o Secretário Marcus Pestana; Garibaldi Mortoza Júnior -
Unimed-BH; Heli de Oliveira Penido - Presidente da Vivamed; Hélton
de Faria Tavares - Diretor-Presidente da única; Hélton Freitas -
Diretor de Controle da Federação de Médicos de Minas Gerais e
assessor da Unimed de Belo Horizonte; Janete Simone Lima lsaac -
gerente comercial da Vivamed; João Batista Caetano - Presidente da
Federação das Unimeds de Minas Gerais e Diretor de Integração
Cooperativista da Unimed do Brasil; José Roberto Cançado Bruno -
Presidente da Uniodonto de Belo Horizonte e Diretor Administrativo da
Federação das Uniodontos de Minas; Luiz Alberto Andrade - Diretor-
Presidente da Unimed de Guaxupé e conselheiro da Ocemg; Luiz
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Otávio Andrade - Presidente da Federação Nacional das
Cooperativas Médicas - Fencom; Ricardo Campos Nunes; Rodrigo
Esteves Bragança; Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg; Wagner
Dias da Silva - Diretor Financeiro da Cofal.

Reunião de 6112/2005
Discutiu-se a situação das cooperativas do ramo agropecuário, cujos

representantes alertaram para a iminente inviabilização desse ramo
por falta de planejamento do governo, principalmente quanto a linhas
de crédito. A regulamentação do ato cooperativo, conforme previsto
na Constituição da República, foi discutida como ação fundamental
para evitar o inadequado impacto tributário sobre a atividade.

Convidados:
Andrea Mageste Damázio - Sebrae de Minas Gerais; Carlos Alberto

Paulino da Costa - Presidente da Cooperativa Regional dos
Cafeicultores de Guaxupé - Cooxupé; Carlos Eduardo - Gerente
Técnico da Ocemg; Celmo Samuel Bastos - Coanor; Daniele Paiva -
Cooxupé; Estevalves Nascimento - Presidente da Cooperativa de
Laticínios de Teófilo Otôni; Eugênio Vasconcelos - Coordenador
Técnico Estadual de Cooperativismo e Associativismo da Emater;
Francisco Sales Jales - Presidente da Cooperativa Agropecuária do
Vaie do Paracatu Ltda.; João Bosco Ferreira - Presidente da Cemil;
Jorge Kiryu - Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaiba -
Coopadap; Lucas Pinto - Diretor Financeiro da Coccamig; Paulo
Raimundo Rettore - Presidente da Cooperativa Nacional de
Apicultura - Conap; Pierre Vilela - Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais - Faemg; Reinaido César Ribeiro -
Superintendente da Coopervale; Ronaldo José Dali Vedove - Gerente-
Geral da Coanor; Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg; Trajano
Raul Ladeira de Lima - Presidente da Cooperativa Central dos
Produtores de Cachaça de Alambique de Minas Gerais - Coocen;
Wagner Dias da Silva - Diretor Financeiro da Cofal; William Bicalho -
Diretor Executivo da Ocemg.

Reunião de 21/2/2006
Discutiu-se o ramo das cooperativas de consumo, que estão

recebendo o mesmo tratamento tributário dispensado às empresas
privadas, o que, segundo os representantes do ramo é inconcebível. A
regulamentação do ato cooperativo foi novamente a principal



936
reivindicação.

Convidados:
Adilson José Magalhães - Diretor Administrativo-Financeiro da

Coopervale; Almir de Figueiredo Murta - Diretor Financeiro da
Cooperativa de Consumo dos Funcionários das Empresas Acesita
Ltda. - Associa; Davidson Pires de Lima - Cooperativa Editora e de
Cultura Médica Ltda. - Coopmed; Délio Malheiros - Vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Eunice Maria Starling - Gerente-
Geral da Coopmed; Gustavo Tertuliano - Diretor Comercial da
Associa; João Batista Mendes - Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Cia. Vale do Rio Doce e Entidades Vinculadas Ltda. -
Coopervale; Joaquim José de Oliveira Silva - Presidente da
Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região Inconfidentes
Ltda. - Cooperouro; José Maurício Carvalho Lemos - Diretor
Administrativo-Financeiro da Coopmed; Luiz Gonzaga Campos,
Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER-MG
Ltda. - Coopeder; Marcelo Rodrigo Barbosa - Coordenador do Procon
da Assembléia Legislativa; Matusalém Dias Sampaio - Presidente da
Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda. -
Consul; Rogério Alvarenga Pinto - Diretor Comercial da Coopervale;
Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg.

Reunião de 16/3/2006
Discutiram-se os ramos do cooperativismo do trabalho, educação e

habitação. Esses ramos são pouco representativos, em número de
cooperativas, dentro do universo do cooperativismo apresentado pela
Ocemg. A utilização das cooperativas de trabalho como forma de
suprimir direitos trabalhistas foi veementemente combatida pelos
convidados.

Convidados:
Adriana Silveira - cooperada da Coopen-BH; Carlos Fabiano Braga -

Fetrabalho; Fábio Antônio da Silva - Presidente da Federação das
Cooperativas de Trabalho do Estado de Minas Gerais - Fetrabalho;
Geraldo Magela da Silva - Vice-Presidente de Assessoria e Marketing
da Fetrabalho; Gustavo Landi - assessor jurídico da Coopen-BH;
Heloísa Helena Palacini Mafra - do Conselho Administrativo da
Coopen-BH; Humberto Dico de Oliveira - Diretor-Presidente da
Cooperativa dos Profissionais de Especialização Eletromecânica -
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Cope; Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto - representando o
Presidente do Tribunal de Contas; Luiz Fernando da Silva - Vice-
Presidente da Fecoohemg e Presidente da Coind de Araxá; Marcelo
Lamego Pertence - Sindicato dos Professores do Estado de Minas
Gerais - Sinpro; Marcelo Rodrigo Barbosa - Coordenador do Procon
Assembléia; Maria Rita Pereira de Almeida - conselheira
administrativa da Coopen-BH; Marília Alkimim - representando a
Secretaria de Educação; Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg;
Rosana Bruno - Diretora-Presidente da Markcoop; Tereza Raquel -
Presidente da Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte - Coopen;
Vicente de Oliveira Silva - Juiz Coordenador do Juizado Especial das
Relações de Consumo.

Reunião de 21/312006
Discutiu-se o ramo das cooperativas de transporte, que foram

representadas por cooperativas de serviços de táxis, de transporte de
passageiros, em especial com utilização de "vans", de serviços de
"motoboy" e transporte de cargas. Os representantes das cooperativas
reclamaram do alto custo dos tributos e da falta de linhas de crédito.

Convidados:
Cacilda Nacur L. Thusek - Sebrae; CeL Luiz Carlos Vaz, - Conselho

Regional do Sest-Senat, Minas Gerais; Cel. Waltair Vasconcelos
Sobrinho - Polícia Rodoviária Federal; Cleonilda Aparecida dos
Santos - Ubervan; Edson Luiz - Cooperativa de transportes de
Uberaba; Evaldo Moreira de Matos - Coomotaxi; Frederico A. Lo
Buono Tavares - ANTT; Geraldo Osmany de Almeida - Coopertramo
Rádio Táxi e da Fetranscoop de Minas Gerais; Gustavo Arouca - MAA
Advogados Associados; Josafá Salgueiro Rodrigues - Cooperativa
Brasileira de Transportes Autônomos Ltda. - CBTA; José Acácio
Carneiro - Represento a Fetranscoop; José Aparecido Ferreira -
Coopertran; Luiz Carlos Vaz - Conselho Regional do Sest-Senat,
Minas Gerais; Maj. Alvaro Campos de Carvalho - DNIT; Maj. Antônio
de Carvalho Pereira - Polícia Militar Rodoviária; Paulo Bamberg -
Represento a BHTRANS; Renato Soares - Cooperminas; Ronaldo
Scucato - Presidente da Ocemg; Sérgio Antônio da Cunha -
Coopertaxi, de Belo Horizonte; Walquíria Noronha - ANTT.

Reunião de 23/3/2006
Discutiram-se os ramos do cooperativismo em desenvolvimento:
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produção: mineral: especiais; infra-estrutura: e turismo e lazer.
Foram colocados em destaque os conflitos de legislação, o excesso
de documentação exigida para funcionamento, a falta de legislação
regulamentadora e a interferência restritiva do INSS, do Ministério do
Trabalho e da Receita Federal no trabalho de determinadas
cooperativas, em especial nos ramos de produção, mineral e turismo e
lazer.

Convidados:
Adriano Tostes de Macedo - Fundação Estadual do Meio Ambiente -

Feam -; André Luiz Godoy Rosa - Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - Abrasei -; Andrea Mageste Damázio - Sebrae-MG -;
Antônio Braga de Oliveira - Cooperativa Mineira de Equipamentos
Ferroviários Ltda -: Daisy Rolo Aliegro - Presidente do Sindicato dos
Guias de Turismo do Estado de Minas Gerais -; Edmundo
Nascimento - Presidente da Cooperativa Mineira de Equipamentos
Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - Coomefer -: Gilda Marilsa Dias
Reis - Presidente da Cooperativa de Trabalho e Turismo -: Gisele
Assis Mafra - Escritório Regional do Ministério de Turismo -; Ivan
Moreira de Faria - Coopetex -; José Mota Valadares - Secretaria de
Turismo do Estado de Minas Gerais - Setur -: Luciana Priscila do
Carmo - Escritório Regional do Ministério de Turismo -: Márcio
Veloso - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - Belotur -:
Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg.

2 - Estudos realizados
A partir dos depoimentos, palestras e documentos encaminhados à

Comissão foram extraídas as informações dispostas a seguir. O textos
e trechos de falas foram selecionados e, portanto, não correspondem
à transcrição plena, que pode ser obtida por meio da consulta às
notas taquigráficas de cada reunião, arquivadas pela Casa.

2.1 - Cooperativismo: história, evolução e importância
"O nosso desafio é fazer do Estado de Minas Gerais o mais

cooperativista do Brasil."
(Deputado Paulo Piau)
2.1.1 - Texto baseado na exposição do Sr. Ronaldo Scucato -

Ocemg
"A cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para

haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem
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de necessitar de aumentar a cabeça para o total." (Guimarães
Rosa)

O cooperativismo e suas idéias não caíram do céu. Alguém, em
algum momento da História, pensou em uma reforma ou em uma nova
organização social e econômica da sociedade. Houve vários
precursores teóricos da primeira experiência histórica de
cooperativismo.

Vamos começar por William King, médico inglês que propugnava,
ainda no século XVIII, uma forma de organização para fazer com que
o alimento chegasse a todas as bocas. Foi um dos precursores do
cooperativismo de consumo.

Outro precursor foi Louis Blanc, um jornalista. Ele propunha, por
meio de seus artigos, a criação de associações profissionais de
trabalhadores do mesmo ramo de produção, as Oficinas Nacionais, a
serem financiadas pelo Estado. O lucro seria dividido entre Estado,
associados e atividades assistenci alistas.

Já Pierre Proudhon foi o precursor do cooperativismo de crédito.
Lutava para que todos os necessitados tivessem acesso ao crédito e
contra os juros altos, a agiotagem e a usura.

Philipe Buchez, por sua vez, lutava pela organização de entidades
coletivas sem a presença do Estado, apenas com a participação da
sociedade civil. Isso fez com que muitos cooperativistas afirmassem -
e afirmem até hoje - que o Estado é muito bom, necessário para as
políticas públicas, mas não para ser parceiro no negócio, porque
costuma ser cheio de privilégios e até corrupto.

Outro grande precursor do cooperativismo foi Robert Owen. Era um
grande empresário inglês que tinha um lanifício e lutava por salários
justos, por jornadas de trabalho menores e pelo equilíbrio material e
espiritual dos seus trabalhadores. Esse homem, no seu conglomerado
de empresas, construiu duas casas: uma ele chamava de a casa da
inteligência; e a outra, a casa da temperança, do equilíbrio, da
harmonia. Quando ele percebia que um dos seus operários estava
desequilibrado, encaminhava-o para uma das casas a fim de se
recuperar. Esse homem foi o grande patrono precursor do
cooperativismo e tem muito a ver conosco, que damos mais
importância ao capital humano que ao capital material.

A primeira experiência real de cooperativismo foi a de Rochdale, no
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subúrbio de Manchester, na Inglaterra, onde 28 tecelões
constituíram uma cooperativa para suprir carências. Por quê? Porque
a qualidade de vida na época era baixissima. As pessoas, seduzidas
pela Revolução Industrial, foram para as cidades, mas viviam em
situação precária, especialmente mulheres e crianças, desnutridas,
morando mal, trabalhando em condições insalubres. Constituíram,
então, a Cooperativa dos Probos Pioneiros de Rochdale: 28 tecelões
montaram um armazém. Era, portanto, uma cooperativa de consumo
para fornecer artigos básicos em um local denominado "Toad Lane",
Beco do Sapo. Em 1987, eles estavam se preparando para eleger o
quinto presidente da cooperativa em quase 150 anos.

O cooperativismo foi evoluindo. De 1844 até o final do século XIX,
centenas de cooperativas surgiram na Inglaterra. Da Inglaterra o
cooperativismo se difundiu na Europa continental, onde encontrou um
grande defensor no economista Charles Gide, fundador de uma
universidade em Nimes, Sul da França, onde estudantes do mundo
inteiro se dedicavam ao tema. Gide defendia ainda um plano chamado
de Três Etapas para o Cooperativismo. De acordo com esse plano, a
sociedade mundial deveria organizar-se no setor terciário da
economia, relativo aos serviços, concentrar ali recursos suficientes e
voltar para o setor secundário, relativo à produção de bens de
consumo, prosperando até chegar ao primário, relativo à agricultura. O
plano foi executado pelas cooperativas da Península Escandinava.

Um estudo relativamente recente da "Food and Agricuture
Organization" - FAO -, organismo da ONU que trata de questões
relativas a alimentação e agricultura, afirma que 67% do que é
produzido no planeta se concentra no setor secundário da economia.
Nesse setor estão as transnacionais, como as empresas Nestlé,
Danone, Parmalat, Sharp, Toyota, Mitsubishi, Olivetti. Uma parcela de
22% da produção mundial se concentra no setor terciário da
economia, e outra parcela de apenas 11% retorna ao setor primário.
Isso é muito cruel. E preciso que o cooperativismo invista, cada vez
mais, na agropecuária e que as cooperativas de crédito se aparelhem
para assistir financeiramente o setor primário da produção
cooperativada.

A definição de cooperativa, conforme a lei, é: uma associação
voluntária e autônoma de pessoas, criada para satisfazer

rAC



941
necessidades econômicas, políticas, culturais, etc. E preciso
reafirmar sempre que as cooperativas nascem da vontade das
pessoas. Recentemente começou a se falar de economia social, de
balanço social e de responsabilidade social, coisas que há muito
tempo o cooperativismo defende. Os valores do cooperativismo, que
precedem e rebocam os princípios, são a democracia, a igualdade, a
eqüidade, a solidariedade e a honestidade. Cooperativismo não tem
caixa dois.

Há 800 milhões de pessoas que participam de cooperativas no
mundo. De acordo com a Unesco, a OMS, a FAO e a ONU, para cada
associado há três dependentes - ou seja, 2.400.000.000 de pessoas
estão de alguma forma relacionadas às cooperativas. Isso representa
40% da população mundial. No Brasil, há 6 milhões de associados, e,
portanto, 18 milhões de dependentes, o que equivale a 10% da
população.

A organização das cooperativas brasileiras é composta de 7.136
cooperativas, 81 singulares, 81 centrais, 76 federações, 13
confederações e 27 unidades estaduais filiadas. Há 6.160.000
cooperados no Brasil. Em Minas Gerais, há 1 milhão de cooperados,
784 cooperativas, 8 centrais e 6 federações, totalizando 798 entidades
voltadas para o cooperativismo no Estado.

* A tabela referente ao Quadro Social - Ocemg (Associados e
Funcionários) no período de 2000 a 20005 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.4.2006.

Em 2001, no cadastro do Sindicato e Organizações das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ccemg - constavam 921
cooperativas, 478 das quais irregulares. Foi nomeada uma comissão
para corrigir essa situação e, hoje, pode-se afirmar que a Ocemg tem
inadimplência zero. Quem quiser se cadastrar deve ser cooperativista
autêntico.

Existem 117 cooperativas de crédito na Cecremg, todas regulares
na Ocemg. Na Crediminas, são 101 cooperativas, também
cadastradas na Ocemg e regulares, além de 62 Unimeds e 25
Unicreds regulares, na Ocemg.

No negócio agropecuário, existem no País, hoje, 1.398 cooperativas,
com 870 mil associados e 116 mil empregados. Em Minas Gerais, são
179 cooperativas, com 136 mil associados e 15 mil empregados. Do
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PIB cooperativista, o setor agropecuário representa 74%.
A tabela referente ao Ramo e ao N 2 de Cooperativas foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 20.4.20006.
Participação
Faturamento Bruto:	 R$ 7,5 bilhões
Movimentação Econômica:	R$ 10,05 bilhões
Participação PIB MG:	 7%
Fonte:Ocemg

As exportações das cooperativas agropecuárias no Brasil, no ano
passado, foram de 2 bilhões, e, em Minas Gerais, de 124 milhões,
53% dos quais provenientes da produção de leite e 50% de café - os
dois pilares da economia rural mineira. A participação das
cooperativas na produção agrícola nacional é bastante expressiva:
11% de feijão e arroz, 17% de milho, 19% de uva, 22% de alho, 28%
de café, 30% de soja, 32% de suínos, 39% de algodão e aveia, 40%
de leite, 44% de cevada e 62% de trigo.
Participação das Cooperativas Agropecuárias na Produção de Minas
Gerais
Leite	53%
Café	50%
Fonte: Ocemg

O cooperativismo de crédito se baseia em princípios que já vêm
sendo observados há muitos séculos. O grande tribuno romano
Cícero, em 100 a.C., já defendia a necessidade de equilibrar o
orçamento, proteger o Tesouro, reduzir a burocracia e combater a
usura. E exatamente isso que o cooperativismo de crédito faz, 2 mil
anos d.C. Os principais precursores desse tipo de cooperativismo
foram Pierre Proudhon, na França; Raiffeisen, na Alemanha; Shultz
Delitsch; Luzatti, na Inglaterra; Desjardins, no Canadá.

No Brasil, D. Hélder Câmara foi um grande incentivador da
constituição das cooperativas de economia e crédito mútuo. Ele
encaminhou a pernambucana Maria Tereza Rosália Teixeira Mendes
para estudar o cooperativismo de crédito em Antigone, na Nova
Escócia, Estado do Canadá no litoral atlântico. E lá que se encontra a
Universidade de São Francisco Xavier, fundada pelo Padre Cold e por
Alphonse Desjardins - grande idealista da constituição de cooperativas
de crédito - para salvar os pescadores da costa atlântica. Por causa
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do cooperativismo de crédito, o Canadá tornou-se a 2 4 potência
pesqueira mundial.

Os estadunidenses também foram buscar conhecimento sobre
cooperativismo de crédito no Canadá. A partir desse estudo, o
empresário Edward Filene implantou as cooperativas de crédito nos
Estados Unidos, que foram responsáveis pela eletrificação rural no
país. Foi, ainda, por meio do cooperativismo que os Estados Unidos
conseguiram a hegemonia mundial na produção de grãos.

Existem hoje, no Brasil, 1.068 cooperativas de crédito, com
1.900.000 associados e 26.500 empregados. Em Minas Gerais,
Estado que mais abriga cooperativas de crédito, são 251
cooperativas, com 291 mil associados e 3.500 empregados.

No que toca à saúde, existem 883 cooperativas no País, 124 das
quais em Minas Gerais. Há 327 mil associados no País e 105 mil em
Minas Gerais, além de 29 mil empregados no cooperativismo de
saúde no País e 3 mil em Minas Gerais. A título de exemplo, a
Unimed-BH tem 550 mil usuários.

As cooperativas de trabalho, de transporte e de educação perfazem
um total de 2.920 no Brasil. Em Minas Gerais, são 208 cooperativas,
entre as quais 100 são de trabalho; 80, de transporte; e 40, de
educação. Há 467 mil associados no País e 54 mil em Minas Gerais;
10 mil empregados no País e 1.500 em Minas Gerais.

As cooperativas de consumo foram as que deram origem ao
cooperativismo no mundo. A Itália e os países escandinavos são
exemplos de lugares em que esse tipo de cooperativismo deu certo.
Esses últimos não só têm cooperativas singulares, mas também
federações, centrais e confederações internacionais, e postos de
compras de mercadorias para consumidores escandinavos em toda
parte do mundo.

Infelizmente, no Brasil, as cooperativas de consumo sofreram um
declínio vertiginoso a partir da década de 60. Primeiro, em razão do
despreparo dos dirigentes e da falta de liderança; segundo, pela
chegada dos grandes grupos profissionais com recurso financeiro. O
modelo adotado no Brasil para o cooperativismo de consumo fechado,
não sobreviveu. O País já chegou a ter 600 cooperativas de consumo
e hoje conta com apenas 144, muitas delas frágeis, com 1.800.000
associados ao todo. Grande parte deles está na Goop, ex-cooperativa
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da Ródia, ou na Consul, as duas maiores cooperativas de consumo
brasileiras, com 7.500 empregados no Brasil e 1.500 em Minas
Gerais.
Impostos e encargos recolhidos pelas cooperativas - 2004 -
ICMS	133.008.653,69
INSS sobre Folha de Pagamento	94.376.625,83
Cofins	62.613.529,24
CPMF	61.512.874,19
Funrural	55.882.022,97
IRRF sobre Rendimentos dos Sócios	27.477.447,67
FGTS	27.249.506,21
ISSQN	26.960.156,12
Contribuições Sociais e Trabalhistas	23.072.518,35
IRPJ	15.780.161,89
IRAF sobre Operações Financeiras 15.058.663,19
INSS sobre Faturamento	10.700.911,33
RIS sobre Faturamento	 10.187.045,46
Contribuição Social Sobre Lucro	8.358.056,15
Outros	7.394.909,14
IRRF Pessoa Jurídica	 5.174.054,24
PIS sobre Folha de Pagamento	3.473.702,21
IRRF sobre Distribuição de Resultados	1.589.740,07
IOF	 826.889,12
IPI	 93.191,43
Fonte: Censo do Cooperativismo Mineiro 2005	590.790.658,50

A grande cooperativa da Consul, instalada em Ipatinga, aliás, pode
ser citada como uma exceção, exemplo de cooperativismo de
consumo que deu certo. Essa cooperativa atendia apenas os
empregados da Usiminas; hoje, porém, está aberta para todo o Vale
do Aço, tem em sua loja 40 check-outs", e é a loja-âncora de um
excelente hipermercado. Conforme dados da Secretaria de Fazenda,
a cooperativa da Consul detém 25% do mercado na região e recolhe
75% do ICMS. Os outros estabelecimentos de comércio dominam
75% do mercado e recolhem apenas 25% do ICMS. Está aí a prova
inconteste da importância da cooperativa não só para a sociedade
mas também para o Estado.

As cooperativas de consumo, portanto, funcionam como verdadeiras
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coletoras estaduais, e isso nem sempre é reconhecido pela
autoridade constituída. Essas cooperativas vêm lutando há muito
tempo pelo reconhecimento do ato cooperativo, definido na
Constituição da República, mas ainda não regulamentado. A
regulamentação resolveria, entre outras coisas, a questão tributária.

Um levantamento sobre a atuação do cooperativismo cruzado com o
Indice de Desenvolvimento Humano - IDH - mostra que o índice é
menor naqueles Municípios onde não há cooperativas. Essa é outra
prova inconteste da importância do cooperativismo.

Atualmente, a Organização das Cooperativas Brasileiras - 0GB - e o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop -
têm estimulado a profissionalização da gestão e da direção no
cooperativismo brasileiro. O mercado oferece profissionais
competentes para assumir a direção das cooperativas. Isso não
significa que os atuais dirigentes sejam incapazes ou que os princípios
democráticos serão abolidos: o poder político dos cooperados
continua, a soberania da assembléia continua, os conselhos
continuam, mas os administradores podem ser contratados.

Outro ponto a ser estimulado é a intercooperação: o fomento de
redes locais, regionais, nacionais e internacionais de cooperativas.
Com a intercooperação, o pequeno artesão poderia expor os seus
produtos em qualquer praça, Roma, Bruxelas, Londres ou Tóquio. A
verdadeira intercooperação ainda não surgiu, e só com a educação e
a conscientização ela se tornará possível.

As cooperativas existem para favorecer o crescimento do País.
Como disse Charles Gide, "o cooperativismo é a suprema esperança
daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma
revolução a evitar.

2.1.2 - Texto baseado na exposição do Sr. José Horta Valadares
(U FV)

"O cooperativismo tem um passado glorioso, um presente
conflituoso e um futuro duvidoso". (Yehuda Paz)

A maneira como pensamos o cooperativismo, até agora, e a maneira
como administramos o cooperativismo, até este momento, já não
conseguem responder aos desafios que o mundo apresenta. As
palavras de Yehuda Paz expressam bem os esforços atuais do
cooperativismo para manter-se vivo, dinâmico, ágil. E preciso
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modernizar estruturas, conceitos, apropriar-se de conhecimentos
novos para que o cooperativismo possa enfrentar os graves
problemas da economia globalizada contemporânea, sem perder o
ideal cooperativista.

A cooperativa continua a existir como tal enquanto não perder de
vista o ideal que, na verdade, veio muito antes de Rochdale. Esse
ideal surgiu no socialismo utópico dos séculos XVIII e XIX e consiste
em uma fórmula extremamente simples e revolucionária: submeter o
capital aos interesses do trabalho, ao contrário do que ocorre no
capitalismo, sistema econômico em que o trabalho se submete aos
interesses do capital.

O cooperativismo se baseia em três fundamentos:
Universalidade:
"Quero que essa cooperativa seja a porta de entrada dos

seringueiros no mundo." (Chico Mendes)
A cooperativa deve ser estruturada para o retorno econômico do

capital ao trabalhador. O trabalho devidamente remunerado é a base
para a melhoria das condições sociais.

Todos os grandes fóruns que discutem a estruturação do mundo têm
em sua pauta o cooperativismo, que está presente na agenda das
principais organizações mundiais (FAO, Unesco, AMS, OIT e
Comunidade Econômica Européia) e de todos os parlamentos
mundiais, sem exceção. Na última grande reunião do parlamento
chinês, por exemplo, um dos temas em pauta foi a reestruturação e o
revigoramento do cooperativismo nesse país.

A história do cooperativismo demonstra a sua capacidade de
reconstrução em momentos críticos e a sua permanência ao longo
dos tempos. O cooperativismo europeu foi a única instituição das
sociedades européias que sobreviveu intacta à 2? Guerra Mundial.
Grande pane do trabalho de reconstrução das nações européias foi
realizado pela rápida atuação das estruturas cooperativas.

Pluralidade: não há somente um, mas vários cooperativismos. Essa
diversidade vem da pluralidade de necessidades dos segmentos
sociais. Há, então, cooperativas de trabalho, de consumo e de crédito.

Neutralidade: a neutralidade em relação à política partidária e a
questões raciais e religiosas deve ser uma tônica no cooperativismo.
Por esse motivo, o cooperativismo praticado na agricultura familiar e

rÁ



947

em movimentos sociais é uma estratégia eficaz de proteção às
minorias.

O cooperativismo surgiu na Europa do século XIX como busca de
solução para os desequilíbrios provocados por uma economia insana
e uma política de governo industrialista, que arrasava populações
inteiras. Também em nosso país o cooperativismo poderia ser uma
estratégia para melhorar as condições socioeconômicas e diminuir o
desalento e a miséria reinantes.

Segundo a obra "Catecismo da Cooperação: o Cooperativismo em
Minas Gerais", de Antônio Teixeira Duarte, publicada em outubro de
1912, o cooperativismo agrícola no Brasil aparece pela primeira vez
em Minas Gerais. O autor afirma que antes de 1907 ainda não
existiam, em nenhuma parte do Brasil, sociedades cooperativas
dedicadas à organização da agricultura, e relata a iniciativa do
Governador João Pinheiro, que, no Decreto n Q 21.080/1908, lança as
bases da organização das cooperativas de café. A forma de
organização do cooperativismo na agricultura mineira, naquele
momento, era a estruturação em rede, que é muito eficaz. A obra traz
urna relação das primeiras cooperativas do Estado:

Cooperativas de café: Cataguases, Rio Branco, Ponte Nova, São
João Nepomuceno, Leopoldina, São Paulo do Muriaé, São Gonçalo
do Sapucahy, Bicas, Oliveira, São Sebastião do Paraízo, Monte
Santo, Sanjoanense, Guaranésia, Inhapim, Ubá, São Manoel, Vila
Braz, Ouro Fino, Juiz de Fora, Mar de Espanha, Caracol, Varginha,
Tombos, Palmas e Carangolense;

Cooperativas de laticínios: Perdões, Oliveira, ltaúna, Belo Horizonte,
Queluz;

Cooperativa de fumo: Guanhães.
Além dessas cooperativas que já tinham sido fundadas, o autor cita

outras que estavam em formação na época: Rio Novo, Machadense,
Santa Rita do Sapucai, Manhuaçú, Itabira, São Gonçalo da Ponte,
Rezende Costa, Passa Tempo, Manhuaçú, Ressaquinha, Gouveia,
Diamantina, Poços de Caldas, Vale do Rio Verde, Montes Claros,
entre outras. Todas essas eram de laticínios, exceto a de Manhuaçú,
Ressaquinha, Gouveia e Diamantina, que eram cooperativas de
mandioca e polvilho.

Minas Gerais é então pioneira no cooperativismo; teve a primeira
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cooperativa agrícola do País. E as cooperativas de consumo que
tiveram a primeira experiência em Minas Gerais desdobraram-se
depois em outras regiões.

Não há um diagnóstico preciso da situação do cooperativismo em
Minas Gerais atualmente. Há tentativas isoladas para levantar e
organizar os dados sobre as cooperativas existentes, a exemplo da
realizada pela Ocemg. Entretanto, o resultado dessa pesquisa não é
totalmente confiável, pois a iniciativa não foi coordenada com outras e
não contou com recursos analíticos apropriados. Outro exemplo de
pesquisa é o acervo documental organizado pela Unimed. Vale citar
ainda os esforços da Crediminas. Essas tentativas de recuperar a
evolução histórica do cooperativismo mineiro e avaliar a situação
atual, entretanto, não são ainda abrangentes.

E preciso que se realize uma pesquisa socioeconômica com
metodologia científica rigorosa sobre o cooperativismo em Minas para
que se possam implementar políticas públicas para seu
desenvolvimento. E importante que essa pesquisa abranja todos os
tipos do cooperativismo e considere os movimentos sociais a que se
vinculam e de onde se originam.

A origem primeira do cooperativismo é o associativismo, prática não
muito difundida em Minas Gerais. O associativismo é desestimulado
no Estado porque não há regulamento que disponha sobre a ação
comercial das associações de finalidade econômica. Só com a
regulamentação a associação poderia realizar atividades comerciais
no próprio nome, por sua inclusão no quadro jurídico legal do ICMS.

As associações são matrizes de futuras cooperativas, mas na
maioria dos casos não conseguem amadurecer e chegar à plenitude
do que propõem. E extremamente difícil para uma associação de
produtores rurais, por exemplo, vender uma produção de farinha de
mandioca. Os associados precisam ir à Coletoria e obter, por um
processo difícil para eles, uma nota fiscal avulsa. Se fizerem vendas
todos os dias, precisarão fazer isso todos os dias. A associação não
pode comprar em seu nome para servir aos associados.

O Poder Legislativo do Estado do Paraná já regulamentou a
situação das associações há algumas décadas. Nesse Estado há uma
miríade de pequenas associações locais que sustenta as grandes
cooperativas agrícolas, organizando a comunidade e os produtores
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vinculados às cooperativas. O que alimenta o espírito do
cooperativismo é essa teia invisível e gigantesca do associativismo
comunitário.

A criação de uma cooperativa sólida seria bem facilitada se
houvesse uma experimentação da prática da cooperação no ambiente
das associações.

Por fim, questionamos: importa mais o ensino da cooperação ou do
cooperativismo? O cooperativismo baseia-se na cooperação. Talvez
falte ainda na educação brasileira difundir desde cedo a compreensão
do sentido da cidadania, assim como da cooperação e do
compartilhamento. Depois que essas atitudes são cultivadas, ensinar
cooperativismo fica fácil, porque este nada mais é que uma forma de
cooperação. Não há nenhum cooperativismo sólido que não tenha,
como base, a prática da cooperação.

Sugerimos que o ensino universitário ofereça disciplinas e cursos
relacionados ao cooperativismo. A Universidade de Viçosa, por
exemplo, conduz programa de graduação em cooperativismo e
programas de pós-graduação em que o cooperativismo é abordado de
forma arrojada, como empreendimento econômico. No ensino
fundamental, as questões em torno do comportamento cooperativo e
da cooperação não deveriam ficar no plano teórico, mas ser
desenvolvidas concretamente, na prática.

2;1 .3 - Trechos destacados:
"E preciso que o cooperativismo insista, cada vez mais, no

agropecuário e que as cooperativas de crédito se aparelhem para
assistir financeiramente o setor primário da produção cooperativada.".
(Ronaldo Scucato)

[E necessário] 'proceder ao resgate histórico do seu
cooperativismo.". (José Horta Valadares)

Como pesquisador, percebo a imensa dificuldade para se propor
política pública voltada ao desenvolvimento do cooperativismo, sem
ter como respaldo o rigor da informação científica, de uma pesquisa
socioeconômica que conclua por um diagnóstico, um censo dessa
atividade que nos dê uma base para a elaboração de políticas de
apoio a seu desenvolvimento.". (José Horta Valadares)

[E precisoj "melhorar a definição das leis, principalmente a da Lei n9
5.764. Temos muita dificuldade para definir o que é o ato cooperativo
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e asua respectiva carga tributária.". (Garibaldi Mortoza - Unimed)
"E preciso que seja criado pelo governo [estadual] ou pela

Assembléia um conselho especializado para ouvir cada segmento.".
(José Carneiro - Ramo Transporte)

"E muito importante pensarmos na proposta de criação do museu do
cooperativismo brasileiro em Minas Gerais, o que seria uma ação
objetiva.". (Fábio Antônio da Silva)

"Precisamos ter financiamentos de longo prazo, de 15 a 20 anos -
não o Prodecoop, que está aí, mas não sai para ninguém -' concretos
como os financiamentos de fomento do Nordeste e do Norte.". (João
Bosco Ferreira - Cemil)

"Para [capacitar os trabalhadores nas cooperativas], temos o Fundo
de Amparo dos Trabalhadores - FAT -, ( ... ). Quais verbas seriam
destinadas para essa capacitação?". (Carlos Eduardo Macedo
Siqueira - Diretor de Associativismo e Cooperativismo da Sedese)

"A cooperação se contrapõe à competição.". (José Horta Valadares -
U FV)

"Sempre falamos que negócio bom é o que atende aos dois lados. O
diferencial do cooperativismo é que se trata de uma atividade
econômica boa para todos os lados: Estado, empresas, clientes -
donos da cooperativa -, cooperativa e comunidade.". (Cristiano Félix
dos Santos Silva - Presidente da Cofal)

2.2 - Ramos do Cooperativismo
2.2.1 - Ramo Agropecuário
Caracterização
Composto pelas cooperativas agropecuárias e de produtores rurais,

caracteriza-se pelos serviços prestados aos associados, como
recebimento ou comercialização da produção conjunta,
armazenamento e industrialização, além da assistência técnica,
educacional e até social.

Atuação
O ramo agropecuário é o maior em atividade econômica no

cooperativismo mineiro e brasileiro. Em Minas Gerais, as atividades
principais se concentram na produção de leite e derivados e na
produção de café e se estendem em vários outros produtos como o
milho, a soja, o sorgo, aves, suínos, frutas, mel, própolis, cachaça e
horticulturas. As atividades das cooperativas desse ramo

rÃ



951
compreendem toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra, a
venda de insumos agrícolas, a prestação de assistência técnica, até a
industrialização e a comercialização dos produtos.

Estatísticas
Em Minas, o ramo é composto por 184 cooperativas, das quais 90

têm atividades relacionadas à produção de leite e 39 de café. Na
produção do leite, participam com 53% da captação do produto no
Estado. Na de café, essa participação é de 50%. Engloba 135 mil
associados e gera 15 mil empregos diretos.

E o ramo com maior participação no PIB das cooperativas, estimado
em 6% do PIB do Estado, atingindo 74% da atividade econômica
cooperativista mineira. O faturamento anual do ramo atinge quase
R$6.000.000.000,00, e seu patrimônio líqüido alcança mais de
R$1.000.000.000,00.

Em 2005, as cooperativas do Estado exportaram R$196.000.000,00,
um incremento de 58% em relação a 2004. E o único ramo que
exporta seus produtos; os principais são o café, os derivados de leite,
o mel e a própolis.

Trechos da fala do Deputado Paulo Piau (Presidente da Comissão):
"( ... ) Esta Comissão Especial tem por finalidade aprofundar-se nos

problemas do cooperativismo agropecuário no Estado. Hoje a reunião
tratará de um dos ramos mais importantes, da produção agropecuária,
dos mais tradicionais, e sabemos o quanto é difícil desenvolver
cooperativa ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Alberto Adhemar Valle Júnior (Vice-
Presidente da Ocemg):

"( .•) O ramo agropecuário participa no PIB do cooperativismo em
torno de 75%. E um ramo importante que tem gerado produção de
divisas neste Estado e hoje já está exportando. Dos maiores setores
do ramo, 53% do leite é cooperativado em Minas e, do café, 50%. Em
termos de Brasil, essa participação é menor: leite com 40% e café
com 27% e 37%.

Nas exportações também houve uma variação de 2003 para 2004:
no Brasil, cresceram 32%, e as cooperativas de Minas cresceram
53,6%( ... )

Enfrentamos alguns problemas nos setores que compõem esse
ramo: café, leite, grãos, hortifrutigranjeiros, cachaça e mel.
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(...) O seguro rural não se resolve, fica essa frustração de correr
atrás, e o produtor fica endividado. Ao passo que, se tivesse tudo
esquematizado, seria mais fácil.

( ... ) A alta carga tributária também é um problema que faz com que
setores que não são cooperativos soneguem, e cooperativa não tem
como sonegar.

( ... ) Fraude em produtos também é um problema. A cooperativa não
frauda.

( ... ) Existe pouco incentivo fiscal para que se agregue valor no
Estado. Minas precisa ter indústria de processamento no Estado ( ... )
Houve anistia para as cooperativas que aproveitaram o crédito do
ICMS, mas acho que isso não é incentivo, elas continuarão com o
problema.

( ... ) E preciso que haja fiscalização em torno da sonegação e da
fraude no leite, isso concorre deslealmente com as cooperativas.

( ... ) O Programa Minas Ambiente agrega várias cooperativas em
processo de construção de suas estações de tratamento.

( ... ) Falta um programa de assistência técnica que leve a cultura da
qualidade ao campo, ao produtor ( ... ) Se não tivermos condições de
exportar, haverá excesso de produtos ( ... )

Precisamos que, nas negociações da OMC, lutem contra os
subsídios lá de fora e que tenhamos produtos com padrão de
qualidade internacional para os vendermos ao exterior ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Carlos Alberto Paulino da Costa (Cooxupé):
"( ... ) Agregando os pequenos (produtores de café), eles passam a

ser grandes proprietários e podem disputar em melhores condições no
regime competitivo em que vivemos.

A tabela referente a Estratificação dos Estabelecimentos de
Produtores de Café Cooperativados foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.4.2006.

( ... ) O leite [representa] 53% do que as cooperativas comercializam
em Minas, e o café 50%.

A cooperativa é o instrumento de defesa do produtor. O Estado
deveria vê-Ias como um agente de desenvolvimento econômico ( ... )
Todos os processos das cooperativas são formalizados ( ... ) Um dos
maiores concorrentes nossos não é o comércio formal, mas a
informalidade. Como a carga tributária no Brasil é muito alta, aquele
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que trabalha na informalidade tem um lucro substancial.
Enumeramos os três problemas mais importantes [que o setor
agropecuário enfrenta]:

1 - Na questão ambiental: custo do licenciamento; número de
processos que podem ser acompanhados por cada profissional; prazo
para a regularização ambiental; falta de padronização das
informações por parte dos órgãos; fiscalização.

2 - Na política fiscal do Estado: insegurança no aproveitamento de
crédito de ICMS pelo produtor rural; emissão de nota por parte do
produtor, a cooperativa tem de ter um regime especial; exigência da
remessa de vias de documentos fiscais mensais para o Estado; perda
do diferimento do ICMS de café em trânsito fora do Estado;
classificação fiscal do café; elevada carga tributária, como o dos
fertilizantes, máquinas agrícolas, etc.

3 - Na logística: precariedade das estradas; armazenagem."
Trechos da fala da Sra. Andrea Mageste Damázio:
"( ... ) Especialmente quanto a agronegócios: são R$5.426.000,00

(investidos em projetos de desenvolvimento) ( ... ) 28% de recursos
estão sendo destinados pelo Sebrae. Os parceiros estão entrando
com 20%; e estão sendo "contratualizados" 22% do volume de
projetos com que o Sebrae está trabalhando (...) 93 projetos têm foco
no agronegócio.

A tabela referente aos Produtores do Sebrae formatados para o
setor agropecuário foi publicada no "Diário do Legislativo" de
20.4.2006.
Fonte: Sebrae

No Projeto Leite, 23 grupos estão sendo trabalhados no Estado de
Minas Gerais ( ... ) No projeto de café, estamos com oito grupos no
Estado; cachaça, nove; piscicultura, dois; bucha vegetal, um;
cogumelo, um ( ... )

( ... ) O Educampo é o nosso carro-chefe. O Júnior já o citou. E urr
trabalho desenvolvido em parceria com a Faemg (...)"

Trechos da falado Sr. Pierre Vilela (Faemg):
"( ... ) A Federação entende e tem muito claro que a cooperativa é c

braço econômico do produtor, e que não há caminho mais franco:
mais sincero, mais efetivo para alcançarmos o desenvolvimento que
esperamos no setor rural, em Minas e no Brasil. Então, há
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necessidade de colaborarmos com os senhores.

( ... ) Todos têm ciência da existência do Senar, um instrumento de
capacitação bastante efetivo e que está disponível para todos os
produtores rurais do Estado de Minas. Sem maiores rodeios nem
modéstias, o Senar Minas é considerado um dos mais eficientes do
País.

( ... ) Quem não tem qualidade ficará fora do jogo? Não, mas terá
cada vez menos oportunidades. Qualidade não implicará maior
remuneração. Há um grande equívoco de se imaginar que qualidade é
garantia de preço. Trata-se de garantia de mercado. O preço não
sobe, porque o mercado se regula.

( ... ) Recentemente, também em parceria com o Sebrae, outras
entidades, como o Senai e a Embrapa, estão disponibilizando
treinamentos do Programa Alimentos Seguros - PAS -, que finalmente
chegou ao campo ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Jorge Kiryu (Cooperativa Agropecuária do
Alto Paranaíba):

"( ...) A Coopadap conta com 90 associados, dedicando-se às
culturas de soja, milho, trigo, café, abacate, batata, cenoura, alho,
cebola ( ... ), distribuindo seus produtos em Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro, principais Capitais das Regiões Sul, Norte e Nordeste
do País. Praticamente toda a produção de soja se destina aos
mercados de Minas Gerais e de São Paulo, onde é negociada com as
indústrias de esmagamento e empresas de exportação.

( ... ) E urgente o reconhecimento do ato cooperativo por todos os
órgãos públicos, conforme definição da Lei flQ 5.764, de 1971 ( ... ) Hoje
as cooperativas passam por situações em que o ato cooperativo não é
reconhecido, e, com isso, os produtores associados estão sofrendo
impactos diretos em seus negócios, o sistema cooperativista perde
forças ao invés de agregá-las ( ... ) No que diz respeito aos atos entre a
cooperativa e o seu cooperado pela ótica do ICMS, o único momento
em que o legislador desonera o ato cooperativo é o da remessa da
produção do cooperado produtor para a cooperativa, que o objetivo
posterior veda. A partir dessa operação, a cooperativa cai na regra do
comércio normal, tanto para as vendas em comum da produção
quanto para as vendas dos insumos agropecuários aos seus
cooperados, sofrendo a mesma carga tributária e não usufruindo os
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incentivos fiscais que a Constituição e a lei das cooperativas
garante. Essa situação faz com que o cooperativismo seja pouco
atraente e muitas vezes inviável. A plataforma ideal para fomentar o
cooperativismo seria que ele recebesse o mesmo tratamento tributário
da esfera federal, ou seja, a não-tributação dos atos cooperativos.

O ISQN é outro imposto cobrado das cooperativas, uma vez que
emitem notas fiscais de serviço, como benefício e armazenagem ( ... )
serviços que estão sendo prestados pela cooperativa aos próprios
associados. Para sua própria produção, não deveria ser cobrado o
ISQN sobre os atos das cooperativas.

Mudanças na legislação enquadraram os atos cooperativos na
tributação de PIS-Cofins, e depois, para resolver o problema,
permitiram-se os créditos, além de exclusões da base de cálculo.
Dessa forma, as cooperativas agropecuárias acumularam, em 2004,
uma enormidade de créditos. E, em conseqüência, apresentam um
balanço contaminado com créditos que não serão utilizados. A real
situação da cooperativa não é demonstrada ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Paulo Raimundo Rettore (Cooperativa
Nacional de Apicultura):

"( .) E difícil competir com a fraude, a sonegação e o caixa dois, o
que infelizmente acontece muito na apicultura. Mas há dois pontos
que gostaríamos de salientar e que seria muito importante que
conseguíssemos efetivar. O primeiro é a redução do ICMS, sobre o
que já há estudos. O ICMS já foi reduzido de 18% para 7%, mas na
maioria para produtos In natura" - própolis, mel e geléia real -; seria
interessante que também fosse aplicado para os valores agregados -
méis compostos, extratos de própolis, etc.

( ... ) O leite e o café compõem a merenda escolar; se
conseguíssemos inserir nela também o mel e a própolis, tenho a
certeza de que isso traria muita saúde. O fato é que o mel já é
consumido há muitos anos não como alimento, mas como remédio, de
modo que o consumo aumenta demais no período de frio, mas cai nos
outros períodos.

( ... ) Na cooperativa, somos 300 cooperados, com condições de
produzir pelo menos 200t; chegamos a exportar para os Estados
Unidos mais de 900t, mas não temos condições de colocar esse mel
em Minas Gerais ( ... )"
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Trechos da fala do Sr. Lucas Pinto (Coccamig):
"( ... ) No momento da venda do café ( ... ) os 'laranjas" sonegam o

Funrural, equivalente a 2,3% sobre a saca do café. Assim, muitas
vezes o café está estocado na cooperativa, e o produtor pede uma
devolução para a fazenda e vende o produto para os "laranjas', a fim
de receber, vamos dizer, 50% do correspondente aos 2,3% do
Funrural. Isso tem desestabilizado muitas cooperativas e feito com
que elas percam suas forças no mercado em que atuam."

Trechos da fala do Sr. Ronaldo José Dali Vedove (Gerente-Geral da
Coanor):

E() No setor de cereais, as cooperativas são atualmente
equiparadas a armazéns gerais, e realmente precisamos que o Estado
trate as cooperativas com base em uma legislação específica, voltada
para o setor.

( ... ) O Fisco entendia que o ICMS deveria ser tributado na prestação
do serviço, uma vez que estaríamos agregando valores, ao beneficiar
e fazer a secagem do produto ( ... ) Na região de Unaí, se o Fisco
realmente executar essa tributação nessas cooperativas - na Coanor,
na Coagril e na Coopertinga, lembrando que a Coopervap também
esteve presente na reunião que fizemos em Paracatu, o valor
aproximado será de mais de R$1.000.000,00. Como chegamos a dizer
ao pessoal do Fisco, essa tributação de serviços liquidaria qualquer
cooperativa".

Trechos da fala do Sr. Francisco Sales Jales (Diretor-Presidente da
Coopervap):

"A primeira questão seria a extinção da bebida láctea. A segunda
seria criar o preço mínimo do produto [leite], elaborando uma norma
para se introduzir o leite na merenda escolar, em um volume
expressivo e que represente alguma coisa para o Brasil, hoje".

Trechos da fala do Sr. Trajano Raul Ladeira de Lima (Presidente da
Coocen):

"As cooperativas de cachaça de 'alambique' - e é bom que se diga
'alambique' -' em Minas Gerais, como as demais, têm passado por
momentos de grande dificuldade ( ... ).

As cooperativas de produtores de cachaça só tiveram condições de
se formalizar com o advento da Instrução Normativa n 2 56, do
Ministério da Agricultura ( ... ), datada de 30/10/2002. Esta foi
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modificada e recebeu nova regulamentação, por meio da Instrução
Normativa n° 20, ( ... ) que veio, sem dúvida alguma, especificar, de
uma forma mais objetiva, assuntos concernentes à produção de
cachaça de alambique, em Minas e no Brasil.

As nossas cooperativas têm objetivos. Fundamentalmente, seria
retirar o pequeno produtor da informalidade trazendo-o para a
formalidade. A única forma de se fazer isso é por meio do
cooperativismo ( ... ). Porque não há necessidade de que ele se
transforme em pessoa jurídica. ( ... )

O Estado tem hoje 8.500 alambiques, sendo que 96% estão na
informalidade ( ... ). Levaremos um mapa de todos eles ao Ministério da
Agricultura, à Feam, ao IMA, à Emater e ao Igam, a fim de mostrar
que eles não são clandestinos, que eles querem vir realmente para a
formalidade. ( ... )

A Receita Federal (...) não queria fornecer o selo de IPI para as
cooperativas, entendendo que as suas Instruções Normativas n 9s 38 e
504 sobrepunham-se à lei maior, a 5.764, que instituiu e
esquematizou o cooperativismo. Entramos com uma ação cautelar e
fomos vitoriosos ( ... ). O que se cobra de IPI por cada garrafa de
cachaça de alambique de 700m1 são R$2,18. ( ... ) Isso é inviabilizar o
comércio da cachaça de alambique, que tinha condições de estar no
Simples, as quais lhe foram tiradas, e lutamos por isso agora".

Trechos da fala do Sr. Eugênio Vasconcelos (coordenador de
cooperativismo da Emater-MG):

"Na data de hoje, a Emater está completando 57 anos de existência,
com a sua presença em mais de 700 Municípios do Estado de Minas
Gerais.

Deparamos com todos os problemas do cooperativismo, pois
atuamos na área de conscientização, motivação e esclarecimento
para o trabalho coletivo, motivo pelo qual nos vemos em apuros.

Incentivar o produtor a produzir e incentivar as pessoas a
construírem cooperativas é complicado. As pessoas perguntam: 'A
cooperativa está constituída; e agora? Agora a gente fica com a cara
grande'. Apesar disso, acreditamos que onde existe um problema
existe uma solução.

Realmente, acreditamos que a cooperativa vai conseguir sobreviver
e ganhar o espaço que tem perdido para o poder de barganha, desde
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que tenha os pés no chão. Aposto numa cooperativa de
responsabilidade, esteja o produtor em boa ou má situação. E preciso
que o produtor acredite e busque cada vez mais o seu espaço. O que
não deve fazer é entregar o ouro ao bandido, como temos visto".

2.2.2 - Ramo Consumo
Caracterização
O ramo Consumo é composto por cooperativas que se dedicam à

compra em comum de artigos de consumo para seus associados.
Atuação
A primeira cooperativa do mundo era desse ramo e surgiu em

Rochdale, na Inglaterra, em 1844. Da mesma forma, a primeira
cooperativa brasileira surgiu no ramo Consumo em 1889, em Ouro
Preto, Minas Gerais.

Em Minas Gerais, as cooperativas do ramo Consumo atuam
principalmente na comercialização de gêneros alimentícios. Algumas
têm atividades em venda de medicamentos e perfumaria, comércio de
livros e editoração de periódicos.

Estatísticas
O ramo é composto atualmente por 22 cooperativas, que reúnem

110 mil cooperados e geram emprego para 1.100 funcionários. Fatura
anualmente mais de R$ -120.000.000,00 e acumula patrimônio líquido
de R$17.000.000,00.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Presidente da Ocemg):
"No Brasil chegamos a ter quase 2.500 cooperativas de consumo. A

partir dos anos 60, houve um brusco declínio, e as cooperativas de
consumo foram se liqüidando, desaparecendo, porque chegaram os
grandes grupos com tecnologia e recursos ( ... ).

A partir da década de 60, não se encarou o cooperativismo de
consumo como negócio. Tínhamos uma solução tupiniquim: as
cooperativas eram fechadas dentro de grupos, empresas, órgãos do
governo e não atendiam ao público em geral. Como essas
cooperativas estavam fadadas ao insucesso, declinaram e
desapareceram.

Hoje, São Paulo, que é o maior Estado do ponto de vista econômico
(...), possui 27 cooperativas de consumo. Minas Gerais possui 22.

(...) Sobreviveram as cooperativas que tiveram aquele tirocínio e que
abriram as suas portas para a população em geral. Exemplos: Consul,
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que, hoje, é a cooperativa da população do Vale do Aço. (...) A
Cooperouro era a cooperativa dos funcionários da Alcan e hoje, é a
cooperativa da população da região dos Inconfidentes e está-se
ampliando".

Trechos da falado Sr. Matusalém Dias Sampaio (ConsuD:
"As cooperativas de consumo atuam sobre o preço dos produtos.

Um dos aspectos importantíssimos do cooperativismo de consumo é a
padronização ou o balizamento de preços na região em que a
cooperativa atua. ( ... ) Se amanhã for fechada alguma dessas
cooperativas [de consumo], o custo de vida local e regional se alterará
quase que de forma imediata.

As cooperativas de consumo defendem a qualidade e a lisura das
relações com os cooperados. Os aspectos éticos e os princípios
filosóficos do cooperativismo levam-nos a trabalhar com maior
respeito e dignidade, focando a qualidade, os preços, os produtos e as
condições de atendimento e de fornecimento para os cooperados.

( ... ) As cooperativas de consumo favorecem a economia individual e
coletiva dos cooperados. Buscam a inclusão social, na medida em que
permitem que as pessoas adquiram seus bens, principalmente
géneros de primeira necessidade, a preços módicos e adequados.

( ... ) No que concerne a tributos, as cooperativas, por princípio, são
rigorosamente fiéis a todos os tributos e encargos que lhes são
definidos. No caso do Brasil, especificamente, as cooperativas de
consumo estão obrigadas a recolher todos os tributos a que uma
pessoa jurídica convencional está sujeita.

Torna-se difícil o crescimento e o prosseguimento dessas
cooperativas, em virtude da grande sonegação que existe no setor
varejista. Nossa cooperativa (Consul), que detém 20% do mercado de
varejo de Ipatinga, contribui sozinha com 65% do ICMS arrecadado no
Município (fonte: Receita Estadual). ( ... ) A carga tributária no Brasil é
extremamente elevada, não há como dizer que os encargos não são
repassados para o consumidor final. Esse repasse coloca as
cooperativas em desvantagem em relação ao mercado convencional.

( ... ) A Lei n 5.764, de 1971, que rege o cooperativismo, determina:
'Art. 79 - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre

cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si, quando associadas, para a consecução dos
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objetivos sociais.

Parágrafo único - O ato cooperativo não implica operação de
mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria'.

Por essa lei, estaríamos isentos dos tributos a que está sujeita uma
pessoa jurídica convencional. Porém existe a Lei n9 9.532, de
31/12/97, que determina:

'Art. 69 - As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por
objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas
jurídicas".

Entendemos que a defesa do cooperativismo brasileiro e mineiro
está atrelada ao problema da legislação. A questão é dar o tratamento
adequado ao ato cooperativo e declarar a inconstitucional idade do art.
69 da Lei nQ 9.532, que equipara uma cooperativa de consumo a
qualquer outra pessoa jurídica. Pela própria definição, o ato
cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de
compra e venda. As cooperativas de consumo adquirem os bens no
mercado e os repassam para um grupo de cooperados, que são, em
última análise, os donos dessas cooperativas. Eles se associaram e
investiram nessa cooperativa para que a gestão desta fizesse a
intermediação entre a busca do produto e o consumidor final".

Trechos da fala do Sr. Joaquim José de Oliveira Silva (Cooperouro):
"Hoje, no Brasil, há 144 cooperativas. Entretanto, na década de 60,

eram mais de 2 mil cooperativas. Minas já teve 242 cooperativas, mas
hoje só possui 22. O número de cooperados no Brasil é de 1.820.000,
sendo 7.463 o número de funcionários. Em Minas, são 105 mil
cooperados e 1.190 funcionários. Quer dizer, nosso Estado está
representando pouco menos de 10%, talvez 8%, o que não é
compatível com a população do Estado em relação à do País.

Hoje, a Cooperouro possui 10.699 cooperados e 120 empregados.
Coincidentemente, cerca de 10% do número de cooperados de Minas
Gerais. Esses cooperados são de famílias da região dos
Inconfidentes - Ouro Preto e Mariana, principalmente -, que somam
cerca de 40 mil pessoas.

( ... ) A Cooperouro está acima da média de venda dos
supermercados brasileiros. A venda por funcionário é de
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R$166.000,00, quando a média nacional está na faixa de
R$120.000,00 . ( ... ) A venda por check-out' é de R$1.600.000,00,
contra a média nacional de R$1.200.000,00. A venda por metro
quadrado é de R$9.000,00, e a média é de R$6.000,00.

Nosso faturamento bruto em 2005 foi de R$19.936.000,00. Para
uma venda de cerca de R$20.000.000,00, sobraram R$105.000,00, ou
seja, o nosso negócio não visa a obter lucro. ( ... )

Em relação ao ICMS, 68,5% de toda a arrecadação do comércio
varejista de Ouro Preto é de responsabilidade da Cooperouro, que
envolve 18% de todo o negócio. Somos 18% do faturamento e
representamos 68,5% da arrecadação de ICMS.

( ... ) O PIS-Cofins era [um imposto] perverso até o ano passado,
quando as cooperativas e o comércio em geral não gozavam da não-
cumulatividade. Era um imposto perverso porque tributava o
faturamento bruto e levava a um descaminho. Num negócio de
R$19.000.000,00, por exemplo, sobraram R$ -105.000,00, que significa
0,9% do faturamento. Os impostos estaduais e o PIS-Cofins
representavam 6,5%. Nosso sócio, que é o governo, levava 6,5%, e o
negócio levava 0,5%.

Há ainda o não-aproveitamento do crédito na área fiscal na
totalidade de produtos laticínios e frigoríficos. O governo de Minas
concedeu vantagem tributária para laticínios e frigoríficos na área de
embutidos, iogurtes, queijos, etc. Acho ótimo que essas áreas tenham
esse incentivo, mas o problema é que o governo de Minas resolveu
que a população é quem pagará essa conta. Um frigorífico ou um
laticínio tem esse produto taxado na sua origem, na faixa de 6% a 8%;
quando o produto chega ao consumidor, na caixa do check-out',
cobram 18%. E quem paga essa diferença de 10% é a população. No
caso das cooperativas, recolhemos 100% desse tributo,
diferentemente do comércio normal. Compramos 100% dos produtos
com nota, vendemos 100% dos produtos com nota ( ... ). E uma
diferença enorme, porque as cooperativas são absolutamente
regulares, e essa concorrência é desleal. ( ... )

Pedimos que a vantagem concedida aos frigoríficos e laticínios seja
estendida às cooperativas. Queremos o direito de tributar pelo valor
que está entrando em nossa nota.

( ... ) Outro exemplo recente é o crédito presumido de ICMS na área
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de massas e farinhas de trigo. O Decreto n o 44.206, de 2006,
trouxe uma vantagem para os produtores de farinha de trigo, massas
e misturas muito parecida com a questão dos laticínios e frigoríficos.
Só que, até 31 de dezembro, poderemos utilizar o crédito que vem
nas notas. Assim, o produto sai da indústria de trigo com uma
determinada tributação, que poderá ser creditada para quem compra e
descontada depois, na saída. O grande perigo é que essa vantagem
seja estendida apenas para a indústria, a partir de 31/12/2006, por
prazo indeterminado. Não faz sentido a população valer-se dessa
vantagem fiscal durante um ano e depois deixá-la para a indústria da
farinha".

Trechos da fala do Sr. Davidson Pires de Lima (Coopermed):
'A Cooperativa Editora e de Cultura Médica é mista, urbana. Mista,

porque é uma cooperativa de consumo (vendemos livros e material
médico-hospitalar para a área de saúde) e uma cooperativa que
produz (cultura, ensino e formação profissional). Talvez seja uma das
únicas cooperativas com essa característica no Brasil, e
provavelmente não há muitas no mundo com essa perspectiva de
produção. O que incentivou sua criação foi basicamente a produção
de conhecimento. Ela está presente em Minas Gerais desde 1961.

Quanto à famosa Lei n° 9.532, achamos que poderia ser um
importante elemento de discussão. Segundo ela, as sociedades
cooperativas de consumo sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições da União, mas o que é mais
grave é a defesa que dela se faz: Com esta medida, além de corrigir-
se a prática de concorrência desleal ( ... ) atualmente verificada dessas
sociedades para com as demais empresas, evitar-se-á a concorrência
e significativa evasão de receitas'. Para mim, isso é a excrescência da
defesa de uma lei espúria ( ... ) que se rebela contra um princípio da
própria Constituição Federal em relação ao cooperativismo, e sua
explicação é a explicitação do motivo que fez com que essa lei fosse
declarada. Ela nos coloca como um grupo comercial, que faz
concorrência desleal e evasão de receitas do governo federal".

Trechos da fala da Sra. Tânia Maria dos Santos Alvarenga
(Cooavemig):

"[A Cooavemig] é a maior [cooperativa] da América Latina no ramo
de combustível. ( ... ) Funciona na Grande BH, basicamente, como
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termômetro do combustível (na definição de preço de referência).
( ... ) Os postos são ( ... ) concorrentes [da cooperativa], pois hoje [ela é]
equiparada a eles em termos de impostos. Eles ficam esperando [a
cooperativa] sinalizar um valor para todos seguirem.

( ... ) Para facilitar o exercício da atividade profissional dos motoristas,
[a cooperativa vende] o combustível a R$2,27. Quer dizer, vende a
R$2,27 [preço real] e paga o ICMS [relativo] a R$2,50 [base para
tributação]".

Intervenção do Sr. Joaquim de Oliveira Silva:
"A substituição tributária realmente é um problema. Há uma série de

produtos que incorporam essa política, que é uma alíquota que o
governo determina para ser praticada em determinado grupo de
produtos. Normalmente, trabalhamos com valores muito abaixo
desses e temos de recolher um valor muito maior, ou seja, está-se
imputando à população um absurdo fiscal".

"Não se pode pretender instituir a substituição tributária para uma
diversidade tão grande de produtos e, ao mesmo tempo, querer que o
substituído permaneça vinculado ao fato gerador."

-. Trechos da fala do Sr. Luiz Gonzaga Campos (Coopeder):
"Somos da cooperativa de consumo do DER e temos 54 anos de

existência. ( ... ) Hoje a cooperativa conta com sede própria em Belo
Horizonte e com 40 unidades que funcionam nas coordenadorias
regionais de rodagem do DER. São 40 coordenadorias, que
beneficiam o pessoal do interior ( ... ).

Quais são nossos problemas principais? A concorrência com as
grandes redes de hipermercados. ( ... ) Para enfrentar esses grandes
mercados, precisamos aumentar o poder de compra. E, para isso,
devemos valorizar as centrais de compra, devemo-nos unir e comprar
em grande quantidade. Com isso, acredito que o preço possa ser
reduzido. Precisamos também compartilhar a estrutura de
armazenamento e logística de produção e distribuição. As vezes,
entre 40 regionais, consigo alguns armazéns para distribuir.
Precisamos compartilhar isso com os demais.

( ... ) Quanto à questão da modernização, ( ... ) as 40 filiais não são
interligadas pela informática. Isso nos prejudica. Precisamos de uma
linha de crédito especial para comprar computadores. Os grandes
supermercados têm pessoal treinado. Temos que fazer convênios
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com a Ocemg para treinar o nosso pessoal.

( ... ) Precisamos da informatização dos processos contábeis e
comercial; da criação de uma central de gestão integrando 'marketing',
informática e pessoal para acompanhamento constante das mudanças
legislativas.

( ... ) A recente Lei n2 15.075, de 2004, constitui importante
compromisso do Estado de Minas Gerais com o sistema. Essa lei
impõe ao Poder Executivo a criação de estímulos creditícios de
fomento ao sistema, além de trazer várias previsões que, quando
implementadas, contribuirão definitivamente para o fortalecimento e
expansão das cooperativas mineiras.

Ansiamos pela ( ... ) criação do Fundo de Apoio ao Cooperativismo do
Estado de Minas Gerais. ( ... ) Essa lei deixou bem claro o direito das
cooperativas de participarem dos processos licitatórios do Estado'.

Trechos da fala do Sr. Almir de Figueiredo Murta (Associa):
"A tese que expusemos ontem no Procon foi a da inaplicabilidade do

Código de Defesa do Consumidor às cooperativas, O CDC, no seu art.
2, conceitua o consumidor. O art. 79 da Lei n 2 5.764 define o que é o
cooperado e o ato cooperativo. Então, não somos consumidores, mas
cooperados, usuários e donos do nosso negócio.

Trechos da fala do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa (Procon
Assembléia):

"Percebo que os problemas são mais de ordem tributária,
competição com os supermercados. ( ... ) Vejo que o CDC é aplicável,
sim, porque existe um ato de comércio. Se ele ocorre entre donos ou
não, essa é uma outra história. Existe um ato de comércio. Alguém
comercializa, vende ou compra ( ... ).

Parabéns, porque não há nenhum registro de reclamação de um
consumidor cooperado com relação às cooperativas dos senhores
presentes".

2.2.3 - Ramo Crédito
Caracterização
O ramo Crédito engloba as cooperativas destinadas a promover a

poupança e financiar necessidades ou empreendimentos de seus
associados e facilitar seu acesso ao mercado financeiro com
condições melhores que as das instituições bancárias tradicionais.

Atuação
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E um dos ramos de cooperativas mais fortalecidos e estruturados

em Minas Gerais, atuando no crédito mútuo (ou urbano) e no crédito
rural. O primeiro geralmente abriga cooperativas formadas por
trabalhadores da mesma categoria e empregados ou servidores da
mesma empresa ou órgão. O segundo geralmente abriga cooperativas
formadas por produtores rurais da mesma região. Atualmente a
legislação permite a criação de cooperativas de livre adesão, que
admitem cooperados independentemente de sua categoria de
trabalho.

Em Minas, há três cooperativas centrais neste ramo, que
centralizam as operações de suas cooperativas filiadas. São elas a
Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais
da Saúde de Nível Superior e Outros Segmentos de Crédito do Estado
de Minas Gerais Ltda - Unicred Central MG -; a Central das
Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais
Ltda. - Cecremge - e a Cooperativa Central de Crédito de Minas
Gerais Ltda. - Crediminas.

Estatísticas
Composto por 250 cooperativas, este ramo é o maior em número de

cooperativas em Minas Gerais. Reúne também o maior número de
cooperados - 300 mil pessoas - e gera emprego para mais de 3 mil
trabalhadores.

As cooperativas do ramo têm receitas anuais de aproximadamente
R$400.000.000,00. Ainda acumulam patrimônio líquido de mais de
R$600.000.000,00.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Presidente da Ocemg):
"O Estado de Minas Gerais é pioneiro, pois é o primeiro da

Federação a contar com uma Comissão Especial na Assembléia
Legislativa para tratar dos assuntos pertinentes ao cooperativismo.

(...) E necessário dizer que todas as cooperativas de crédito das três
centrais estão legalmente registradas no sindicato e na Ocemg e que
todas estão adimplentes. Isso é único no País. Temos o maior número
de cooperativas de crédito. Isso é reconhecido nacionalmente pelo
próprio Bancoob e pela Organização das Cooperativas Brasileiras -
OCB".

Trechos da fala do Sr. José Ricardo de Paulo Xavier Vilela
(Cecremge):
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"Elaboramos um documento um pouco extenso, que não será lido
aqui, mas será entregue a todos os Deputados. Apresentaremos
somente as demandas ( ... ) que têm caráter mais urbano".

Observação: as demandas apresentadas pelo representante da
Cecremge foram analisadas, adicionadas às dos demais participantes
do ramo Crédito e anexadas a este relatório no capítulo
"Recomendações".

Trechos da tala do Sr. Geraldo Magela Couto (Unicred):
"Conversamos com o Dr. Heli Penido sobre o estudo do microcrédito

para o cooperativismo ( ... ). Os bancos não conseguem atingir o
objetivo do governo de atender ao microcrédito.

Um ponto importante a ser tratado refere-se à hierarquização da
flexibilização dos controles para cada cooperativa".

Trechos da tala do Sr. Heli de Oliveira Penido (Crediminas):
"Hoje as cooperativas de crédito estão presentes em mais de 500

localidades do Estado. As cooperativas têm a condição única de
'bancarizar' as pessoas que estão fora do sistema de crédito e de
poupança, servindo de fator de crescimento e de desenvolvimento
regional".

Trechos da tala do Sr. Pedro Valdo Fernandes da Cunha (Crediserv-
8H):

"Até 1999, a agiotagem grassava em todas as áreas da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Seis anos se passaram. Hoje já temos
quase 6.100 cooperados. Essa situação mudou completamente. Esse
pode ser um exemplo de que o cooperativismo combate realmente a
agiotagem".

Observação: A fala do Sr. João Carlos Leite, da Sicoob-Sacomcredi,
será tratada neste relatório no item "Estudo de caso da Cooperativa
de São Roque de Minas". O destaque se dá pela originalidade e
singularidade do processo de ressurgimento econômico vivido pelo
Município de São Roque de Minas pelo fato de sua população ter
adotado os princípios do cooperativismo.

Trechos da fala do Sr. Wander José Soares Pereira (Bancoob):
"O Banco Cooperativo - Bancoob - foi criado pela Resolução n

2.193, de 31/8/95, do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de dar maior competitividade às cooperativas, uma vez que estas são
instituições financeiras que não têm acesso à conta Reserva Bancária.
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Sentimos ausência e indefinições, na legislação e em normas, em
relação ao papel dos bancos cooperativos e das cooperativas e à
especificação de seus objetivos. Isso é fundamental para que você
tenha melhores condições operacionais, mitigue riscos legais e tenha
maior confiabilidade, inclusive dos próprios instrumentos reguladores,
para poder trabalhar".

Trechos da fala da Sra. Andrea Mageste Damázio (Sebrae):
"O Sebrae criou sua cooperativa de crédito. ( ... ) Nosso negócio é

levar o serviço financeiro a pequenas e microempresas. A missão da
Unidade da Cultura da Cooperação é contribuir para a criação e a
evolução sustentável de pequenos e microempreendimentos no
Estado de Minas Gerais. ( ... ) Temos trabalhado muito a questão ética
e a responsabilidade social".

"A missão da Unidade de Acesso a Serviços Financeiros é articular,
estimular e induzir a aproximação do sistema financeiro ao segmento
dos pequenos negócios." (Intervenção do Sr. Alessandro Chaves,
também do Sebrae.)

"Na parte de atendimento territorial, a estrutura do Sebrae está
dividida em cinco macrorregiões. Em todo o Estado, há 57 pontos ( ... ).
Coletamos as demandas da cidade principalmente em relação ao
desenvolvimento local".

Trechos da fala do Sr. Gilvan Westin Cosenza (BDMG):
"Em meados da década de 90, nós, da área rural, ficamos com uma

angústia muito grande. Saíamos de um processo de desenvolvimento
e de atuação muito eficiente e eficaz na comprovação da possibilidade
de utilização do cerrado para produtores de grãos e pecuaristas do
Brasil inteiro. Nessa época, o setor enfrentava uma grande crise, com
endividamento, muitas renegociações sendo aprovadas pelo governo
federal, enfim, o descrédito era grande no mercado financeiro.
Trabalhamos em programas e projetos de desenvolvimento. Em todos
os programas (Projeto de Crédito Integrado - PCI -, Programa de
Desenvolvimento do Alto Paranaíba - Padap - e Prodecer)
enxergávamos o mérito social, a interiorização e a geração de
emprego em Minas Gerais e sentíamos uma frustração muito grande
porque, devido à crise, o setor estava completamente desacreditado".

Trechos da tala do Sr. Lúcio César de Faria (Banco Central do
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Brasil - Bacen

"( ...) Há tempos, a diretoria do Bacen tem-se dedicado a levar
serviços financeiros à maior parte possível da população por meio de
três vertentes: sociedade de crédito ao microempreendedor, cujos
serviços, infelizmente, não decolaram; correspondentes bancários ( ... )
e cooperativa de crédito, que é a mais completa, pois tem, ao mesmo
tempo, o depósito, o crédito e os serviços, que se complementam ( ... )
A cooperativa de crédito serve como instrumento de redução das
taxas de operações de crédito e, fundamentalmente, como bem
relatado pela experiência em São Roque, propicia o desenvolvimento
local ( ... )

A intenção do Bacen é que o cooperatismo esteja presente em todos
os Municípios. Vale ressaltar que não é necessário que cada
Município precise ter sua cooperativa de crédito ( ... )

Outro ponto se refere à criação de um instituto de auditoria, pois as
centrais, ao mesmo tempo que têm o componente de fiscalização, têm
o aspecto político, de gestão. Ao mesmo tempo, as cooperativas são
fiscalizadas e estão presentes no próprio conselho, elegendo seus
administradores ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Marcos Pinheiro (Banco Central do Brasil -
Bacen -):

"( ... ) Conforme solicitou o Diretor Sérgio Darcy, todos os pontos
levantados pelo sistema serão estudados em curto prazo: risco intra-
sistêmico, que diminuiu estes dias; fator de ponderação de risco;
diretrizes para fundo garantidor; redefinição dos papéis das
confederações; permissão de acesso aos recursos de fundos;
captação de poupança rural; e vários outros ( ... )

Gostaria de comentar que houve uma quebra de paradigma do
cooperativismo de crédito. Havia o paradigma da segmentação ( ... ) a
atual estrutura de cooperativismo de crédito de Minas Gerais foi
montada em cima desse paradigma já superado ( ... )

(...) Em Minas Gerais, em vez de aderirmos ao princípio da
cooperação entre as cooperativas, estamos partindo para a
competição, o que é muito ruim para o cooperativismo de crédito.

( ... ) As cidades do interior poderão mobilizar as lideranças locais, os
dirigentes das cooperativas de comerciantes, de crédito rural e de
médicos e conseguir que se transformem em uma única cooperativa,
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o que trará melhor retorno aos associados (...)

A questão é de sobrevivência das cooperativas. Cada vez se torna
mais importante o ganho de escala das cooperativas ( ... )

Faz-se necessário que se solidifique uma única marca, um fundo
garantidor único e principalmente um cooperativismo de crédito único.
Que em Minas Gerais tenhamos apenas uma central, em vez das três
existentes. Queremos um cooperativismo de crédito consistente,
sólido, que esteja aderente ao sexto princípio do cooperativismo: o de
cooperação entre cooperativas ( ... )"

Trechos da fala do Sr. Fernando Nunes Vieira (Secretaria da Casa
Civil do Governo do Estado):

"( ...) Por iniciativa desta Casa em abril de 2003, houve uma
audiência com participação de mais de 100 Municípios que, por meio
seus Prefeitos, reclamaram do encerramento de agências pioneiras do
Bemge-ltaú. Isso [o encerramento] levou esses Municípios menores
de Minas Gerais a uma condição insustentável ( ... )

( ... ) Recebemos também do Presidente Heli uma ajuda muito grande
para a formulação de quais seriam os serviços e os produtos
necessários para levar a esses consumidores nos Municípios ( ... )

(.) Fizemos a proposta, que se encontra na Advocacia-Geral do
Estado, de que seja indicada a melhor forma, dentro da legalidade, de
oferecermos isso ao mercado ( ... )

O Governador do Estado não quer que em Minas tenhamos um
meio cidadão ( ... )"

Sr. Antônio Cláudio dos Santos Rosa (Cooperativa do TRT)
Observação: as demandas apresentadas pelo representante da

Cooperativa do TRT foram analisadas, integradas nas dos demais
participantes do Ramo Crédito e anexadas a este relatório no capítulo
Recomendações.

Trechos da fala do Sr. Heli de Oliveira Penido (Sicoob Central,
Crediminas):

"( ... ) Reconheço que a platéia ficou bem servida (...) sobretudo com
a questão apresentada pelo Sr. Marcos Pinheiro. Temos plena
consciência das razões apresentadas ( ... )

( ... ) Devemos ter paciência para conduzir esse processo, pois esse
viés político no cooperativismo é próprio dos seus princípios
filosóficos, e isso faz a grande diferença ( ... )"
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Trechos da fala do Sr. Geraldo Magela Couto (Credicentral de
Minas Gerais):

"( ... ) Há três paradigmas impostos pelo próprio Banco Central: o
instituto de auditoria, o fundo garantidor e a estratificação ( ... )

( ... ) O sistema cooperativo chegou aonde está porque houve um
fomento de unidades pequenas, pois o cooperativismo se faz por
pequenas unidades, pela sua capilaridade (...)

( ... ) Talvez esse seja o maior paradigma que temos de vencer, ou
seja, como criar unidades de atendimento que não sejam singulares, e
sim agências de outras cooperativas existentes."

Trechos da fala do Sr. Dilson José Resende (Cecremg e
Cooperativa de Crédito da Secretaria de Fazenda):

"( ...) Inúmeros bancos procuram nossa cooperativa para fazer uma
previdência, mas ela apenas empurra nossos associados ( ... ) Por que
eles vão até lá, se temos um banco, se todas as cooperativas
poderiam fazer isso no Bancoob ( ... ) Três pessoas do Bancoob
estiveram na nossa cooperativa ( ... ) O Marcos esteve lá e disse-nos:
vai ser possível. Acredito que será a partir de janeiro."

Trechos da fala do Deputado Laudelino Augusto:
"( ... ) Foram usados algumas expressões, como "humanização do

capital". Penso que isso é fazer do capital um serviço àquele que
produz o trabalho. As encíclicas dos Papas já dizem isso. Em 1931, o
Papa Pio Xl dizia que as forças do trabalho e as forças do capital têm
de parar de brigar entre si e descobrir caminhos comuns, pois umas
decorrem das outras, guardando-se a primazia do trabalho sobre o
capital. Eu já tinha essa consciência, mas acredito que devemos
convencer mais pessoas e grupos disso, buscando realizar um
sistema que inclui, pois o sistema simplesmente capitalista exclui.
Estamos vendo o resultado de um sistema falido mundialmente, que
não resolve os problemas básicos. Foi usada a expressão
"responsabilidade social" e citada uma proposta muito interessante,
que é a cooperação entre as cooperativas. Estou convencido e
apresento isso para nossa reflexão no dia de hoje."

Vereador Délio Malheiros (Câmara Municipal de Belo Horizonte):
Obs.: intervenção realizada na reunião do dia 21/2/2006, que

discutiu o Ramo Consumo.
( ... ) Hoje, a minha grande preocupação diz respeito às cooperativas

r:s
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de crédito, que também são toco permanente de reclamações. O
Poder Judiciário, hoje, entende que é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor. Temos centenas de cooperativas de crédito, em Minas
Gerais, e grande parte ainda não foi liquidada, porque o Banco Central
não tem liquidante para administrá-las. Recentemente, em Iguatama,
houve uma que deu um prejuízo de R$7.000.000,00 a mais de 5 mil
pessoas. O Poder Judiciário entendeu que há, sim, relação de
consumo dos atos negociais envolvendo aquilo que se chamou de
cooperado e a cooperativa, no caso da Credicon, em Iguatama. Como
disse, o Banco Central foi erigido à condição de órgão tiscalizador
dessas cooperativas, mas não tem estrutura. Os problemas
avolumam-se por todo o Estado, e, infelizmente, a fiscalização não
tem sido eficiente a ponto de evitar que os consumidores cooperados
sejam lesados. Por que falamos consumidores cooperados? Porque,
quando tomamos como exemplo uma Unimed, vemos médicos
cooperados, na sua essência, com a Unimed. Essa relação não é de
consumo. Quando há uma cooperativa de crédito aberta a todo e
qualquer produtor rural... As vezes, ele não está interessado em ser
cooperado. Ele recebeu um dinheiro, quer aplicá-lo ou quer
movimentá-lo em uma conta bancária, e, assim, ele não tem, na sua
essência, uma relação de cooperativismo, mas sim de um correntista.
Ele procurou, às vezes, aquela cooperativa porque ela era o único
banco que havia naquele local para ele movimentar a sua conta.
Nesse caso, entendo que há uma descaracterização da figura do
cooperado da cooperativa, ocorrendo o "status" de consumidor assim
definido pelos arts. 22 e 39 do Código do Consumidor.

( ... ) Devemos, sim, nos preocupar excessivamente com elas
(cooperativas de crédito), porque lesam milhares de pequenos
produtores rurais que venderam a sua produção, aplicaram o seu
dinheiro e, agora, como dizem na gíria, estão a ver navios, porque o
Banco Central não dá a eles nenhuma garantia.

Não adianta liquidá-las, porque é sabido que o passivo será muito
maior que os recebíveis. As vezes, elas foram geridas de forma
absolutamente amadora e, em muitos casos, com má-fé, em que o
dinheiro da cooperativa foi entregue a uma pessoa sem nenhuma
garantia fidejussória ou real. A pessoa não paga, e o rombo fica para
todos os cooperados, que, na verdade, são consumidores ( ... )

- -
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(Comentário do Deputado Paulo Piau) (...) O Dr. Malheiros

também já chefiou o nosso Procon Assembléia. Desejo apenas dizer
que Credicon não tem nada que ver com a Credcon BH, também uma
cooperativa de crédito que tem a mesma sigla. Fala isso para não
causar nenhum suspense nos cooperados da Credicon BH. Em que
pese a o Dr. Délio ter mencionado um caso de uma cooperativa com
problema, queremos dizer que a grande maioria dá resultados
positivos ( ... ) Esse sistema fica mais seguro a cada dia que passa (...)

2.2.3.1 -A Cofal
Texto enviado pela diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito

Mútuo dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - Cofal:

"Ajuda mútua, responsabilidade, igualdade, eqüidade e
solidariedade são os valores do cooperativismo. Foram esses valores
que nortearam, há 25 anos, a criação da Cofal.

As dificuldades dos primeiros anos de funcionamento foram muitas,
mas ensinaram a Cofal a transformar desafios em oportunidades de
aprender e de crescer.

Naqueles momentos, a decisão mais importante foi a de investir na
conscientização dos servidores da Assembléia Legislativa e mostrar
que a Cofal tinha nascido exclusivamente para atender aos anseios de
seus cooperados.

Graças à dedicação, à seriedade e à competência de sua equipe de
profissionais, a Cofal soube, ao longo do tempo, aproveitar de forma
positiva as mudanças na economia brasileira, reafirmando, a cada
passo, o compromisso com o bem-estar financeiro de seus
cooperados.

O resultado: sede própria, mais de 2.000 associados, um posto de
atendimento estrategicamentelocalizado, patrimônio líquido de mais
de R$9.000.000,00 e capital social de mais de R$2.000.000,00.
Números que fazem da Cofal uma das cinco maiores cooperativas de
crédito de Minas Gerais.

Os produtos e serviços oferecidos pela Cofal se transformam em
instrumentos que têm por objetivo facilitar a vida do cooperado:
atendimento diferenciado, linhas de crédito especiais, carteira de
investimentos e as melhores opções em seguros.

E mais uma série de opções criadas a partir de uma política de
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desenvolvimento de produtos em constante evolução, construída
de acordo com as necessidades dos cooperados.

Esse leque de soluções acabou fazendo da Cofal uma referência
para as outras instituições financeiras que atuam dentro da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Mas a maior vantagem de todas é que o cooperado é dono da Cof ai.
Isso significa que cada um tem capital social remunerado e

participação na distribuição de sobras anuais.
A Cofal tem também outro grande patrimônio: seus colaboradores.

Hoje são 34 funcionários, dos quais 70% são ex-trabalhadores mirins
que foram incorporados ao quadro, um exemplo de engajamento
social da Cooperativa. E para prestar sempre o melhor atendimento, a
Cofal investe continuamente na profissionalização de seus
funcionários e dirigentes.

E, ainda, preocupada com o entretenimento, o desenvolvimento
sociocultural e a qualidade de vida dos cooperados, a Cofal apóia o
Coral da Assembléia Legislativa e o Projeto Zás, que proporciona a
realização de peças teatrais, com a presença de artistas de todo o
País. Atualmente a Cofal abraçou mais um projeto, o "Fundo Amigo da
Criança", uma campanha na qual a cooperativa se empenha em
mobilizar o seu quadro social para a participação.

Antecipando tendências, um dos focos principais da Cof ai nos
próximos anos será o desenvolvimento tecnológico, garantia de mais
segurança e facilidade para os cooperados.

E no futuro que está o maior investimento da Cofai, uma instituição
que já nasceu independente, fruto da ação de pessoas que
depositaram na Cooperativa não só seus recursos, mas também sua
confiança.

Trabalhar para garantir um futuro ainda mais próspero é a melhor
forma de retribuir essa confiança".

2.2.3.2 - Estudo de caso: O cooperativismo em São Roque de Minas
Fala do Sr. João Carlos Leite (Sicoob-Sacomcredi):
'Queremos divulgar a experiência de São Roque de Minas com e

cooperativismo de crédito como agente de desenvolvimento local,
como agente gerador de poupança interna, de riqueza e de emprego.

Começaremos analisando os dados do Município de 1950 a 1990.
Em 1950, o censo do IBGE mostrava uma população de cerca de 10

rsi



974
mil habitantes. Em 1990, essa população tinha caído para 6.100
habitantes. Ficamos a nos perguntar para onde foi esse povo de São
Roque de Minas. Os pobres mudaram em busca de emprego, e os
filhos dos ricos saíram para estudar e nunca mais voltaram.

Ao penetrar nesse mundo da desigualdade, constatamos que a
economia do Município era baseada na agropecuária, agricultura de
subsistência. Ora, se todo mundo planta apenas para comer, não é
possível gerar emprego.

A grande fonte de receita financeira desse Município advinha da
pecuária, do leite transformado em queijo canastra, que era vendido
em São Paulo. O cheque era trazido e depositado em um agente
financeiro. Semanalmente o queijeiro ia às propriedades comprar o
queijo.

Outra grande fonte de receita do Município era o FPM e o ICMS
recebido pelas Prefeituras, que contratam dezenas de funcionários
para manter a atividade econômica da comunidade.

A terceira grande fonte de renda de São Roque de Minas até 1990
eram os aposentados: de 700 a 800. Com  R$300,00, eles
movimentavam a economia do Município.

Assim a cidade vivia e funcionava, apesar dos problemas sociais, da
deficiência de infra-estrutura, da falta de estradas asfaltadas, de
energia elétrica, de telefonia, de escolas de 2 9 grau (até a década de
80) e de hospitais, que até hoje não existem. São Roque conseguia
sobreviver porque existia um agente financeiro na cidade, a extinta
MinasCaixa. Os aposentados, os funcionários públicos e os
poupadores recebiam. Os queijeiros faziam sua compensação de
cheques. A Prefeitura resolvia seus problemas. Todo mundo vivia
assim.

Entretanto, em 1991, a MinasCaixa foi liquidada pelo Banco Central,
e São Roque de Minas acabou, pois toda sua economia foi transferida
para os Municípios vizinhos, principalmente o de Piumhi. Os queijeiros
passaram a depositar e a sacar nos bancos dessa cidade.
Começaram a fazer compras para abastecer as propriedades de São
Roque de Minas no comércio de Piumhi em detrimento do de nossa
cidade. Como se isso não bastasse, a Prefeitura contratou um ônibus
de Piumhi para buscar os funcionários públicos de São Roque para
receber naquela cidade. Ressalto que não tenho nada contra a
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população de Piumhi, nem contra os bancos, nem o comércio.
O pior foi o caso dos aposentados. Tiveram que sair e andar cento e

tantos quilômetros dos rincões de São Roque, dormir e depois pegar
um pau-de-arara - ônibus só rodava quando não estava chovendo - ou
pagar um táxi para ir até Piumhi, receber e gastar lá. Esse velhinho
começou a ir lá a cada dois meses, pois em um mês a inflação e o
transporte consumiam o dinheiro.

Essa era a situação de São Roque. A nossa auto-estima foi lá para
baixo. Tentamos com o Prefeito levar um banco para a cidade.
Fizemos várias tentativas e a voz unânime dos banqueiros foi a
seguinte: São Roque de Minas não era uma praça bancária. Não
comportava. Pedimos, pelo amor de Deus, por uma agência, um posto
bancário de Piumhi, Bambui ou Araxá. Mas a resposta foi negativa.

Tivemos, então, que tomar uma decisão: mudar de São Roque ou
mudar São Roque. Alguns diziam que iriam mudar, mas outros
perguntavam para quem venderiam seus pertences, pois todos
queriam mudar-se. Isso corrobora os dados do IBGE de que a
população estava esvaindo-se da cidade.

Tivemos, porém, uma luz e, em 1991, criamos a Cooperativa de
Crédito Rural de São Roque de Minas, para dar o mínimo de
dignidade à comunidade. Hoje temos onde fazer uma poupança,
pegar um talão de cheque, pagar uma duplicata, pagar os
funcionários, etc. Certamente houve várias dificuldades, mas o fato é
que, no dia 28/10191, abrimos as portas da cooperativa.

Nosso intuito era dar o mínimo de dignidade na prestação de serviço
bancário. O nosso sonho era pagar ao aposentado e ao funcionário
público; compensar o cheque, fazer com que o pequeno comércio de
São Roque voltasse às suas atividades normais. E conseguimos fazer
isso até por volta de 1994, ou seja, até 1993, a cooperativa havia
resgatado tudo o que o Município havia perdido com o fechamento da
MinasCaixa.

- O Demonstrativo Estatístico da "Evolução do Número de
Associados - Sicoob-Sacomcredi" no período de 1991 a 2005 foi
publicado no "Diário do Legislativo" de 20.4.2006.
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A partir de 1994, começamos a perceber, com o advento do

Plano Real, que teríamos que investir no setor produtivo, pois todos os
que tinham dinheiro, os que tinham condições de ser cooperados,
segundo as limitações que a legislação impunha no passado,
deveriam investir nesse setor. E o conselho, sabiamente, resolveu, na
época, investir na cultura do milho que, até então, era uma atividade
de subsistência.

Hoje o Município planta cerca de 5.000ha de milho e colhe mais de
300 mil sacas do cereal. Grande parte da produção é transformada
em silagem, para tratar das vacas, que produzirão leite, que se
transformará em queijo, que entrará em depósito na cooperativa e se
tornará operação de crédito. Temos alta produtividade: uma média de
100 a 120 sacas de milho por hectare. Esse é um índice americano.
Tudo é feito com automotriz, com colheitadeira.

Há três anos, conseguimos, por meio do BDMG, buscar recursos do
BNDES para financiar uma unidade armazenadora de 9.0001: de milho.
Agora já estamos desenhando o projeto da fábrica de ração, para
gerar mais riquezas para o Município.

Não investimos apenas na cultura do milho, mas também na do
café. O café criou Londrina, Ribeirão Preto e Varginha, por que não
criar a grande São Roque de Minas? O nosso grande problema era
enviar nossos trabalhadores para os Municípios vizinhos em pau-de-
arara, às 4 horas ou às 5 horas da manhã para colher café. Portanto,
em 1994, a cooperativa de crédito incentivou o plantio de café com
recursos próprios e continua fazendo isso até hoje. Em 1991,
tínhamos um parque cafeeiro com cerca de 350 mil pés de café e,
hoje, temos cerca de 6 milhões de pés de café. Estamos plantando,
neste ano, mais de 2 milhões de covas de café.

Tudo isso gerou emprego, renda e venda de produtos, que, por sua
vez, viraram depósito à vista e a prazo e operações de crédito, que
geraram mais receita, que se transformou em patrimônio e mais
operações de crédito. Atualmente temos um grande problema: falta de
pessoas para trabalhar na cidade. Hoje o Município é importador de
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mão-de-obra: há 14 anos, éramos exportadores. E o IBGE, no
censo de 2001, já mostra a população subindo para seis mil trezentos
e poucos habitantes.

A cooperativa não parou por aí. A comunidade, pobre e pequena,
começou a demandar certos apoios que o poder público municipal, o
estadual e o federal não tinham condições de oferecer. Começamos,
então, a atuar. O sindicato rural quebrou, e nós o restabelecemos. A
cooperativa agropecuária havia entrado em um processo de falta de
liquidez desde o fechamento da MinasCaixa, mas não chegou a
quebrar, pois a cooperativa de crédito fez seu saneamento. Hoje é
urna grande cooperativa e trabalhamos em parceria.

Criamos a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e
Serviços e a entregamos para o comércio, com computadores,
móveis, etc., para que o Sebrae adentrasse em São Roque de Minas
e trouxesse tecnologia para o setor. Apesar de a legislação não
permitir à cooperativa de crédito rural ter conta jurídica, sabíamos que
todos os comerciantes da cidade eram produtores rurais e, de certa
forma, estavam ali. Sonhávamos com a Resolução n 2 3.106, que,
graças a Deus, chegou.

Criamos a Agência de Desenvolvimento de São Roque de Minas. A
cooperativa de crédito pagou ao Sebrae R$8.000,00, e a Associação,
mais R$2.000,00 para que pudéssemos criar um fórum de
desenvolvimento no Município.

Em determinado momento, um associado disse-nos que estava
mudando de São Roque de Minas a fim de levar suas filhas para
estudar em Piumhi, pois a nossa escola pública não atendia a seus
anseios quanto à qualidade de ensino. Percebemos que seria um
problema grave para a cooperativa os filhos dos associados saírem
para estudar fora e não retornarem mais. Criamos, então, a
Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, que visa ensinar a
filosofia cooperativista, por isso é a entidade mantenedora do Instituto
Elos de Educação. Desde os 3 anos, as crianças começam a entender
o que é ética, liderança, liberdade, organização e solidariedade, que
são os princípios básicos do cooperativismo.

Essa cooperativa educacional tem também o objetivo de levantar a
questão da cidadania, fazendo com que nossos filhos amem São
Roque de Minas e empreendam na cidade, pois eles serão o futuro da
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cooperativa de crédito. Precisamos valorizar nossa cultura, cantar o
Hino Nacional toda s mana, discutir a questão ambiental, já que o
Município tem um ace vo ecológico fantástico, o Parque Nacional da
Serra da Canastra.

Desde 1997, contratamos um jornalista para colocar a cidade e o
parque nacional na mídia, a fim de abarrotar São Roque de Minas de
turistas, que consumirão na cidade para, no outro dia, o dinheiro ser
depositado na cooperativa de crédito.

Há quatro anos, criamos o provedor de internei de São Roque de
Minas. Hoje, a cidade de 3 mil habitantes tem um provedor de internet
banda larga, e todos têm acesso a essa tecnologia de informação.
Isso acontece da seguinte forma: o associado diz que comprou um
computador e que precisa de internet. A cooperativa compra a antena,
e meu funcionário vai até o local e a instala. Em todas as pousadas e
hotéis de São Roque, no entorno da Canastra, estamos colocando
internet via banda larga. E aí vai uma solicitação: pelo amor de Deus,
intercedam por nós junto a Telemar, para que faça "up grade" e
coloque "link" em São Roque, em Pratinha, em Delfinópolis, porque
nossos associados querem essa tecnologia, mas a Telemar não nos
dá acesso a facilidades tecnológicas.

A Cooperativa de Crédito de São Roque atua hoje em parceria com
o poder público municipal, fazendo viveiros de mudas de eucalipto, de
café; em parceria com a Associação Comercial, com a Agência de
Desenvolvimento, com a Cooperativa Agropecuária para fortalecer as
nossas instituições. No ano passado, com a Resolução n 2 3.106,
autorização do Banco Central, a Cooperativa de Crédito de São
Roque deixou de ser cooperativa de crédito rural e passou a ser
cooperativa de crédito. Hoje atendemos todos os segmentos da
sociedade, nos setores primário, secundário e terciário.

Como diz o nosso amigo do Sebrae, Carlos Alberto, o País tem o
BNDES, e São Roque de Minas criou o BMDES -Banco Municipal do
Desenvolvimento Econômico e Social. E com esse espírito que a
Cooperativa de Crédito vem trabalhando. (...)

Saímos do nada em 1991 e hoje mantemos em torno de
R$12.000.000,00 de depósitos. O patrimônio da Cooperativa de
Crédito que saiu do nada em 1991, agora é de R$4.000.000,00. O que
é esse patrimônio, o que são os depósitos da cooperativa? E a
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poupança interna da comunidade da Serra da Canastra que São
Roque de Minas conseguiu criar e, a partir dessa poupança interna,
consegue bancar os negócios, gerando emprego e renda. Menciono aí
a questão da desigualdade deste país, da concentração de riquezas.
Quando vejo nos noticiários que nossos grandes bancos estão dando
lucro de bilhões por trimestre, imagino quantos brasileiros estão
ficando pobres. Então, coloco o cooperativismo de crédito como o
maior agente de distribuição de riquezas dentro do sistema financeiro.

Fechamos o mês de outubro com R$117.319 .000,00 em operações
de crédito. Como a Crediminas está liberando mais R$3.000.000,00
para plantio, deveremos fechar o ano com algo em torno de 20 a 21
milhões de reais em operações de crédito. Ou seja, para
R$12.000.000,00 de captação para um Pi- de 4 milhões, mais de 20
milhões em operações de crédito.

( ... ) Em uma cidade vizinha de Belo Horizonte, [um amigo] viu
R$12.000 . 000,00 de depósitos e apenas R$4.000.000,00 de
operações de crédito. Os dois bancas presentes tiram dessa
comunidade R$8.000.000,00. Ai alguém me perguntou quanto está o
dia de peão em São Roque de Minas; eu lhe disse que estava a
fl$25,00 e não encontramos trabalhador. A pessoa me falou que na
cidade dela era R$1 0,00.

O balanço para mostrar o ativo e o passivo foi publicado no "Diário
do Legislativo" de 20.4.2006.

No mês de outubro já administrávamos R$20.87 4. 000,00 de volume
financeiro dentro dessa pequena comunidade.

A tabela referente ao Balanço - Sicoob - Sacomcredi foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 20.4.2006.

Temos uma população de 6.100 habitantes, a cooperativa está
presente em cinco Municípios, com uma população total de 28 mil
habitantes. Já temos 8.075 associados, e a nossa meta é chegar a
pelo menos 15 mil associados nessa população de 28 mil habitantes.

Há mais ou menos três anos o Banco Central fez um estudo em São
Roque de Minas e me apresentou todos esses dados de 10H e PIB.

* A tabela referente ao IDH-M do Município de São Roque de Minas
foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 20.4.2006.

Ali os senhores podem ver a evolução do índice de desenvolvimento
humano de 1991 para 2000. Interessante foi a análise do PIB de 1992
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para 1999 feito pelo próprio Banco Central, quando mostrou que a
comunidade de São Roque de Minas crescia a 8,74% ao ano.
Descobri que somos uma China dentro de Minas Gerais no
crescimento do PIB, graças ao nosso cooperativismo de crédito.

Então, com este depoimento, gostaria de mostrar à Comissão que
temos 225 Municípios em Minas Gerais desassistidos por instituições
bancárias. O Município pode até ter um banco, mas o que esse banco
está fazendo efetivamente para o desenvolvimento desse Município?
Acho que o Estado só vai ser uma potência, como o senhor anunciou
na sua fala inicial, no dia em que tivermos uma cooperativa de crédito
em cada Município."

2.2.4 - Ramo educacional
Caracterização
A primeira cooperativa educacional surgiu em 1987 na cidade de

Itumbiara (GO) pela vontade de pais de alunos, em resposta ao
precário estado do ensino público e ao elevado valor cobrado nas
mensalidades pelas escolas particulares.

As cooperativas do ramo praticam preços mais justos e realizam
uma educação de qualidade comprometida com o desenvolvimento da
comunidade. Como bem observou o Deputado Paulo Piau, "a
cooperativa educacional não é pública nem privada, ela é comunitária.
Essa expressão é muito importante na busca da identidade dessa
atividade."

Atuação
O ramo é formado por vários tipos de cooperativas: de professores,

que se organizam como profissionais autônomos para prestarem
serviços educacionais; de alunos de escola agrícola, que têm como
objetivo principal a formação dos seus membros, mas também
contribuem para o sustento da própria escola e às vezes produzem
excedentes para o mercado; de pais de alunos, que têm por objetivo
propiciar melhor educação aos filhos, administrando uma escola e
contratando professores: e também por cooperativas de atividades
afins.

Estatísticas
O ramo educacional em Minas Gerais é composto por 40

cooperativas, 11.000 cooperados e 550 empregados e movimenta
anualmente R$8.000.000,00.

14
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Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg:
"Tudo começa pela educação. ( ... ) O cooperativismo educacional

tem muito a fazer. São 40 cooperativas registradas na Ocemg. E
possível que haja mais alguma cooperativa operando no Estado. ( ... )
E muito pouco 40 cooperativas educacionais em um Estado com 18
milhões de habitantes. E preciso que a sociedade mineira se
conscientize de que o cooperativismo educacional é um rico veio a ser
explorado para termos melhor educação no Estado, uma educação de
qualidade e continuada, uma educação que oriente os jovens, as
crianças para a cultura da cooperação, para deixarmos de ser
individualistas, para sermos mais éticos, para conseguirmos uma
população mais próxima dos preceitos e dos valores morais. Isso
começa na escola. ( ... ) Existem apenas 11 mil cooperados no ramo
educacional, número bastante reduzido. Repetindo o que disse sobre
o cooperado habitacional, as portas estão abertas para os
cooperativistas da educação.

Trechos do documento apresentado pelas Cooperativas de Ensino -
Copen:

'Em 1987, surgiram em Itumbiara e Inhumas (GO) as primeiras
cooperativas de ensino no Brasil.

As cooperativas de ensino tiveram o seu crescimento a partir de
1992, após o congelamento dos ativos financeiros da população e das
empresas, no então chamado Plano ColIor, para estabilização da
economia brasileira.

A rede particular de ensino, na época, aumentava o valor de suas
mensalidades, nem sempre obedecendo aos percentuais concedidos
pelo governo, o que gerou a mobilização dos pais, com a criação de
inúmeras associações de defesa de seus direitos, promovendo uma
avalanche de ações judiciais contra as escolas particulares. O ensino
público, por sua vez, não tinha condições de atender a essa parcela
numerosa da população que, podendo arcar, mesmo que
precariamente, com o ensino particular, questionava o exorbitante
aumento das mensalidades que, nem sempre, era proporcional ao
aumento da qualidade do atendimento. Foi exatamente neste cenário
que passaram então a surgir e crescer as cooperativas de ensino.

O ramo educacional é composto pelos seguintes tipos de
cooperativas:
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cooperativas de pais - as comunitárias, organizadas por pais
cooperados que querem viabilizar o ensino de seus filhos, sem passar
pelo 'atravessador' (o empresário dono de escola, que lucra com o
serviço educacional). Para tanto, contratam toda a equipe que vai
atuar na escola mantida pela cooperativa e decidem
democraticamente qual o projeto político pedagógico a ser implantado,
dividindo o custo entre todos os cooperados, ou seja, o foco é a
obtenção de qualidade no ensino;

cooperativas de professores - estranhamente, esse tipo de
cooperativa é o único que a nova Lei de Diretrizes Básicas da
Educação considera como escola comunitária ( ... ). Nessa modalidade,
profissionais se reúnem para serem seus próprios patrões e prestam
serviços educacionais a terceiros, ou seja, o foco é a obtenção do
trabalho;

cooperativas de pais e mestres - nessa modalidade há a junção de
interesses: os pais buscam a qualidade no ensino e os profissionais
da educação buscam remuneração mais justa pelo seu trabalho, pois
todos são cooperados no empreendimento;

cooperativas escolares ou de alunos de escolas agrotécnicas -
nessa modalidade, os alunos formam a cooperativa para uma espécie
de treinamento para sua formação na área de produção rural e para
obtenção de material a custo mais baixo, portanto, o foco não é a
obtenção de ensino nem de trabalho, como as anteriores.

Existem hoje, segundo dados oficiais, cerca de 303 cooperativas
educacionais cadastradas na OCB, sendo que 72 são compostas por
alunos de escolas agrícolas e 231 por pais de alunos. Nos últimos seis
anos, houve um crescimento significativo dessas instituições, cujo
número, em 1995, era de 106 cooperativas. E importante destacar o
crescimento deste tipo de instituição na década de 90, quando foram
criadas 91 cooperativas educacionais, contra apenas 11 na década de
80. Se considerarmos aquelas que não pertenciam ao sistema OCB, à
época deste levantamento, por desconhecimento ou desorganização,
poderemos contabilizar mais de 500 instituições, hoje ( ... ).

Apenas as cooperativas registradas na OCB, em conjunto,
empregam aproximadamente 12.500 trabalhadores e atendem 46.200
alunos, tendo 98.970 cooperados. Se considerarmos as cooperativas
não registradas no sistema 0GB, esses números saltam para 32.500
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trabalhadores e 150.000 alunos. E importante destacar que, a cada
dia, noticiamos a criação de outras, em Municípios onde a sociedade
civil, impelida pela carência de ensino de qualidade, se organiza neste
sentido.

A tabela referente as Características do Cooperativismo
Educacional no Estado foi publicada no "Diário do Legislativo" de
20.4.2006.

(*) Os números informados foram obtidos junto à organização
estadual e não estão completamente atualizados.

(**) Não há a informação sobre o número de alunos nos dados de
que dispomos, porém fizemos uma projeção, considerando o ti 2 de
cooperados e funcionários envolvidos.

(***) Quanto às cooperativas não filiadas, somente conseguimos
informação de sua existência pelo acesso à uma listagem fornecida
pela Junta Comercial, que também está desatualizada e não contém
detalhamento sobre o tipo de cooperativa, só a menção 'de ensino' ou
'educacional' no nome registrado.

) O número de cooperados é o número de alunos, pois este tipo
de cooperativa tem objetivo diverso (não são educacionais) - os
próprios alunos são os cooperados.

Estes números colocam as Cooperativas de Ensino como
importantes atores no cenário educacional brasileiro, constituindo-se,
já, como uma alternativa concreta para as famílias que buscam
qualidade educacional com um preço justo.

Na escola cooperativa todo investimento feito pelos pais, seja ele
monetário ou de participação efetiva, reverte-se imediatamente em
beneficio do processo educativo. Seus resultados positivos são
apropriados pela coletividade dos alunos e educadores sem a
intermediação da burocracia das escolas públicas ou dos donos das
escolas particulares.

Além de cobrar mensalidades mais baixas (rateio de despesas), as
cooperativas permitem que os pais participem de forma mais efetiva
da vida escolar de seus filhos. Tendo um contato direto com os
professores, os pais ainda têm a oportunidade de participar de um
conselho pedagógico ligado à diretoria da cooperativa e ao corpo
docente.

( ... ) No entanto, o cooperativismo educacional, hoje, se vê
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ameaçado pelas dificuldades que (...) colocam em risco a
continuidade desse projeto tão promissor, inclusive para o sistema
cooperativista como um todo.

Dificuldades enfrentadas: infra-estrutura (precária); cultura
cooperativista (pouco desenvolvida na sociedade); integração
cooperativista - intercooperação (falta de apoio dos demais ramos);
diferenciação do cooperativismo educacional (não há lei específica
que estabeleça tratamento diferenciado às cooperativas
educacionais); tributação - dívidas (exclusão do simples, falta de apoio
para renegociação de dívidas com o INSS, dificuldade de crédito)".

A Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte - Coopen - BH -,
entidade sem fins lucrativos, foi fundada em 1992, tendo como
objetivo, através da colaboração recíproca e dos princípios do
Cooperativismo: o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa
de suas atividades educacionais e de ensino de caráter comum,
relativos aos associados e seus dependentes; criar, organizar e ser a
mantenedora de unidades educacionais.

Assim surgiu a Escola da Coopen que iniciou suas atividades
pedagógicas em 1993, atendendo crianças em turmas da Educação
Infantil (Maternal ao IIP Período).

Cumprindo seu projeto de expansão gradativa, novas turmas foram
sendo criadas, e atualmente funcionamos com turmas da Educação
Infantil ao Ensino Fundamental (Maternal a 8 2 série). A Escola da
Coopen é a única de Belo Horizonte em que os pais são parceiros do
Projeto Pedagógico por meio do cooperativismo.

Trabalhando com um número reduzido de alunos em cada turma,
nosso objetivo é formar nossos alunos como seres humanos e
cidadãos com espírito cooperativista, capazes de analisar a realidade
e agir sobre ela, sendo que do Maternal à 81 série temos o diálogo e a
escuta do aluno como a base do trabalho pedagógico.

Trecho da fala do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa (Procon
Assembléia):

"( ... ) Não há também no Procon nenhum registro de cooperativas de
educação, embora, se um dia um aluno ou pai de aluno chegar com
problemas no contrato com uma escola cooperada, com cláusulas
abusivas ou dividas na prestação de serviço educacional, não tenho
dúvida de que aplicarei o Código de Defesa do Consumidor".
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Trechos da fala da Sra. Marília Alkimim (Secretaria de
Educação):

"( ... ) Tendo em vista a Lei n 9 15.075, iniciamos uma parceria com a
Ocemg-Sescoop em 2005. Firmamos um protocolo de intenções e,
neste ano, implantamos a educação ( ... ) cooperativista. ( ... ) Tivemos
que elaborar um projeto piloto, e decidimos que trabalharíamos
inicialmente com as escolas públicas estaduais localizadas na região
do semi-árido e no circuito Estrada Real. ( ... ) pretendemos estender
no próximo ano, em 2007, a todas as escolas públicas".

Deputado Paulo Piau:
"A cooperativa educacional não é pública nem privada, ela é

comunitária. Essa expressão é muito importante na busca da
identidade dessa atividade".

2.2.5 - Ramo Habitacional
Caracterização
Composto pelas cooperativas destinadas à construção, manutenção

e administração de habitações para seus associados. Seu diferencial
é a construção de habitações a preços mais justos, abaixo do
mercado, pois não visa ao lucro em suas operações.

Estatísticas
O Ramo Habitacional atualmente em Minas Gerais é constituído por

8 cooperativas e 2.300 cooperados e movimenta aproximadamente
anualmente R$1.500.000,00 em suas atividades.

Trecho da fala do Sr. Ronaldo Scucatto (Presidente da Ocemg):
"O Ramo Habitacional tem realce e expressão em alguns Estados

do País. Infelizmente: em Minas Gerais, é pouco expressivo. O setor
de habitação apresenta forte carência, não só urbana, mas também
rural. Carecemos de habitações adequadas, e o cooperativismo tem
muito a fazer para suprir a nossa grande carência habitacional.
Enquanto ( .... ) o Rio de Janeiro, Brasília e alguns Estados do
Nordeste são expressivamente fortes no ramo habitacional, em Minas
Gerais contamos com apenas oito cooperativas, que englobam 2.300
cooperados em um Estado que tem quase 18 milhões de habitantes.
São muito poucos cooperados para alcançarmos os objetivos de
moradia para a população. A Ocemg está de portas abertas para ver o
que é possível fazer por esse ramo, a fim de deslancharmos o
cooperativismo habitacional".
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Trechos da fala do Sr. Luiz Fernando da Silva (Vice-Presidente
da Fecoohemg e Presidente da Coind de Araxá):

"Em Minas Gerais, há oito cooperativas habitacionais inscritas no
sistema, com pouco mais de 2.300 cooperados.

Nos anos 70, houve um crescimento muito grande desse ramo.
Foram criadas inúmeras cooperativas habitacionais, verdadeiras
empresas, que utilizavam o nome "cooperativa" para conseguir
dinheiro facilmente nas instituições financeiras, por exemplo, a Caixa
Econômica Federal. Esse período foi marcado por grandes projetos
habitacionais, especialmente os conhecidos como Cohabs. Se tivesse
esse dom, apagaria da história das cooperativas habitacionais esse
período ( ... ). Quando falamos em cooperativas habitacionais,
normalmente dizemos que são destinadas à construção, manutenção
e administração de moradias dos cooperados. O diferencial é a
construção de habitações a preços mais justos, abaixo do mercado,
pois não visam ao lucro. ( ... ) A maior parte das pessoas que buscam
as cooperativas habitacionais tem uma expectativa de conseguir
moradia digna.

Disponibilizamos terrenos no mercado, e o cooperado, por seu
próprio esforço, por mutirão ou outra forma, constrói a casa. ( ... )
Desconheço que haja no Estado de Minas qualquer linha de crédito
que beneficie cooperativas habitacionais ou plano de habitação de
forma geral.

( ... ) Também temos de avançar contra quem usa o nome
cooperativa para obter grandes lucros. Os Poderes Municipal, Federal
e Estadual devem implantar políticas que coíbam o funcionamento
dessas empresas.

Temos ainda algumas dificuldades [na relação com alguns] órgãos
públicos:

Copasa - Nas cidades onde existe esse órgão, para conseguirmos a
aprovação de um projeto de água pluvial, de água potável, levamos
em média 90 dias.

Cemig - ( ... ) Para que eles nos forneçam as diretrizes, são
necessários 60 dias. Não falo da aprovação do projeto. (...) Não peço
jamais que relaxem na fiscalização ( ... ).

Prefeituras - ( ... ) Existe um "jogo de empurra" e uma série de
imposições, especialmente em relação à documentação. Após tudo
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pronto, dizem que não era necessário isso ou aquilo. E, aí, um
novo leque de exigências aparece. Em algumas cidades, a aprovação
de um projeto de cooperativa pode levar até mais de um ano. (...)

Cartórios - As taxas cartoriais são verdadeiros horrores. ( ... )
( ... ) E ruim quando os Procons cismam que as cooperativas mantêm

com os cooperados uma relação de consumo. ( ... ) O Ministério
Público apóia a posição dos Procons, e alguns Juizes dizem que é
relação de consumo. ( ... ) Buscamos o maior dos princípios
cooperativistas. ( ... ) Necessitamos de uma legislação que nos
diferencie, aponte o norte para o ramo habitacional e, principalmente,
que nos proporcione linhas de crédito a custo baixo, assim como é
fornecida hoje para os agropecuaristas".

Trechos da fala do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa (Procon
Assembléia):

"O problema é com as cooperativas [habitacionais] irregulares. [O
Procon-ALMO tem] 17 nomes de cooperativas de habitação. Acredito
que a maioria seja irregular. Preocupam-nos como são feitos os
financiamentos, como são estabelecidos os valores das prestações,
obras que não acabam nunca e prazos de entrega que não são
cumpridos. Nesses casos, sem a menor dúvida, estamos aplicando o
Código de Defesa do Consumidor.

( ... ) O Código de Defesa do Consumidor não alcançará as
cooperativas habitacionais; está alcançando apenas as que estão
usando o nome de cooperativas. Está claro que há gente botando no
bolso o dinheirinho que alguém está juntando com dificuldade para
comprar sua casa própria, e a casa nunca sai. Então, tenho de
defender esse consumidor".

Trechos da fala do Sr. Juiz Vicente de Oliveira Silva (Juizado
Especial das Relações de Consumo):

'( ... ) Cuidamos das cooperativas ou associações informais que não
atendem aos requisitos da lei. O Código de Defesa do Consumidor
tem sido aplicado nesses casos. O Juizado tem processado, e os
Juizes, principalmente os do Juizado das Relações de Consumo, têm
aceitado a competência do Juizado para julgar. (...)".

2.2.6 - Ramo Infra-Estrutura
Caracterização
0 Ramo Infra-Estrutura é composto por cooperativas cuja finalidade
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é atender direta e prioritariamente o próprio quadro social com
serviços de infra-estrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que
são a maioria, geralmente são repassadoras de energia, mas algumas
passaram a gerar energia. Nesse ramo também estão incluídas as
cooperativas de telefonia rural.

Atuação
Atualmente, em Minas Gerais, existe uma cooperativa desse rama

que beneficia 900 associados.
Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Ocemg):
"( ...) Começarei pelo ramo de infra-estrutura, que acredito não estar

representado aqui, e que engloba as cooperativas de eletrificação e
telefonia rural. Já tivemos cooperativas desenvolvidas e importantes
de eletrificação rural neste Estado, e todas foram à liquidação,
extinguiram-se, desapareceram, restando apenas uma, de Botelhos,
no Sul de Minas, próximo a Poços de Caldas.

( ... ) A nossa estatal de energia, Cemig, desenvolveu um processo
que as liquidou definitivamente, ao contrário do que acontece no País,
onde funcionam 160 cooperativas de eletrificação rural, com 600.000
associados, especialmente nos Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina. Mas a eletrificação rural também é forte rio Nordeste
do País.

2.2.7 - Ramo Mineral
Caracterização
O Ramo Mineral é composto por cooperativas com a finalidade de

pesquisar, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar
produtos minerais.

Atuação
Este ramo é representado em Minas Gerais por duas cooperativas

que reúnem cerca de 400 associados.
Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Ocemg):
"( ... ) Esse ramo é incumbido de prospectar, lavrar, extrair e

comercializar produtos minerais. São 44 cooperativas no País, e
somente duas em Minas Gerais: uma em Estrela do Sul, entre
Araguari e Uberlândia, e outra em Salinas. ( ... ) com apenas 400
associados. E um universo muito pouco expressivo para um Estado
como Minas Gerais, com grande potencial na área mineral".

Trechos da fala do Sr. José Alves da Silva (Federação Nacional dos
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Garimpeiros - Fenag)
"( ... ) Nós, do setor mineral (garimpeiros), temos um agravante:

somos induzidos ao cooperativismo. O art. 174 da Constituição
Federal nos dá determinadas prioridades de acesso ao diieito
minerário desde que cooperativados. E difícil falar em cooperativismo
mineral, já que estamos sujeitos, pela Lei n 2 5.764, a nos
organizarmos em cooperativas. Mas o exercício cooperativo definido
pela legislação mineraria é conflitante. Para os senhores terem uma
idéia, 95% do PIB mineral do País estão na mão de 5% das empresas
brasileiras.

"( ... ) Fizemos várias palestras, até no Conselho da Magistratura, e,
hoje, em vários Estados isso já é reconhecido. Mas, para tanto, é
necessário que exista uma regulamentação, uma regulação total.
Nossas dificuldades encontram-se exatamente na questão da
legalização, de se rever o que está aí, de fiscalizar",

( ... ) As cooperativas sofrem de um lado e de outro. Queremos apelar
à OCB, à Ocemg e até ao Sebrae. E preciso urgentemente olhar para
o cooperativismo mineral e começar a fazer cursos de formação
cooperativista".

(Denúncia)
"( ... ) Não é segredo para a história de Minas que isso foi objeto da

mídia mundial. O famoso Cel. Pimenta morreu a 160m de
profundidade por estar tomando esmeralda de garimpeiros, que
constituíram uma cooperativa e, como têm trânsito, conseguiram o
título. Esse título se arrastou até 4/2/2004. Ao longo dessa história de
17 anos, produziram-se vários milhões de dólares, mas, quanto ao
aspecto tributário, no Estado não há esse registro. Isso porque a
cooperativa perdeu o registro da AF para emitir notas desde 1999 e,
até hoje, exercita a atividade de extração com o título extinto em
2004".

Trechos da fala do Sr. Adriano Tostes de Macedo (Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam):

"( ... ) Tive oportunidade de participar em Ouro Preto, no dia 21, de
uma audiência da Comissão de Direitos Humanos, que investiga e
trabalho infantil em minerações de pedra-sabão. A Promotora de
Trabalho, Dra. Paula Aires, começou um trabalho lá. Uma das
propostas é fortalecer a cooperativa na região. Ela relatou as
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dificuldades dos cooperados para terem acesso ao direito
minerário. Seria interessante que a Comissão trouxesse o Poder
Judiciário para também se manifestar, porque essas questões
envolvem direitos trabalhistas e o próprio direito ambiental. Poderiam
ser discutidas particularidades que envolvem órgãos federais e
estaduais. ( ... )".

Trechos da fala do Sr. Sivaldo Pereira Nascimento (Cooperativa
Mista dos Garimpeiros de Capoeirama - Cooperama):

"( ... ) A legalidade é o que todos querem. A ilegalidade é interesse de
quem? Isso é o que devemos olhar. ( ... ) Na mineração (garimpo), para
levar uma mercadoria de Nova Era ao Rio de Janeiro, pagamos 18%
de impostos. A Vale do Rio Doce paga 2%. As empresas minerárias
pagam somente 2%. A exportação é isenta de imposto. Que País é
este? Se vendemos R$100.000,00, tiramos R$18.000,00 de
impostos".

2.2.8 - Ramo Produção
Caracterização
São as cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de

bens e mercadorias, sendo os meios de produção propriedade
coletiva. São as chamadas indústrias cooperativas, de grande, médio
ou pequeno porte.

Atuação
Composto por três cooperativas em todo o Estado, o ramo reúne em

torno de 350 associados e movimenta R$16.000.000,00 anualmente.
Trabalham com atividades de confecção, construção e manutenção de
vagões ferroviários.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Ocemg):
"( ... ) Cooperativas de produção são aquelas em que os empregados

assumiram e passaram a deter o meio de produção de uma
determinada empresa que, por qualquer motivo, foi à falência,
liquidou-se, negociou seu passivo trabalhista ou por outras
circunstâncias. ( ... ) um dos seus maiores exemplos está na Espanha e
chama-se Complexo Cooperativo de Mondragón ( ... ) na região basca,
há de tudo, desde a produção mínima de "chips", de siderurgia, de
peças para o setor automotivo, informática, grandes hipermercados,
cooperativas de consumo, os chamados Eroski ou Euskadi, na língua
basca. ( ... ) só temos três cooperativas desse ramo no Estado. Na
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verdade, 768 associados é um bom número, mas, no Brasil, temos
173 cooperativas de produção".

Trechos da fala do Sr. Ivan Moreira de Faria (Cooperativa de
Produção de Artigos Têxteis - Coopetex):

"A Coopetex nasceu quando a Companhia Industrial Itaunense
paralisou as atividades. ( ... ) Reunimos um grupo de 24 pessoas e, no
dia 29/10199, assinamos o contrato de arrendamento. O mês seguinte
foi para a elaboração de estatuto, orientação da Ocemg, e, em
dezembro, começamos de fato nossas atividades dentro da fábrica.
( ... ) Ninguém tinha dinheiro, porque todos eram oriundos da
Itaunense, que parou devendo o pessoal, pagando-os posteriormente.
( ... ) Após duas semanas de trabalho veio a porretada na cabeça: a
Companhia Industrial Itaunense requereu falência. ( ... ) fomos
literalmente postos para fora da fábrica. ( ... ) O Juiz chamou-me com
um documento na mão, dizendo que, levando em consideração o lado
social da cidade, questão de portas de trabalho, poderíamos retornar
por um tempo determinado. ( ... ) No nosso primeiro mês, março de
1999, produzimos 7t de fios e faturamos R$7.000,00; hoje faturamos
R$440.000,00 por mês, com 180 cooperados.

( ... ) Temos um aspecto social na cidade, do qual nos orgulhamos.
Ajudamos seis instituições: Apac, Apae, creche, restaurante infantil,
Hospital do Câncer de Divinópolis e Associação de Voluntários de
Apoio e Combate ao Câncer de ltaúna, uma associação similar à
Acom de Divinópolis.

Estamos com problemas com o PIS e a Cofins, que não eram
devidos pelas cooperativas até uma determinada data ( ... ) estamos
nessa briga com o governo federal desde 2000. Temos quase
R$700.000,00 trancados na Caixa Econômica Federal esperando uma
sentença judicial.

( ... ) Um outro problema que estamos enfrentando é que o INSS está
multando os nossos clientes sob a alegação de que eles têm que
recolher 15% para o INSS sobre o faturamento que fazemos para
eles.

( ... ) Compramos correias, rolamentos, embalagens, algodão. Temos
nota fiscal de compra e de venda. Então, não fornecemos mão-de-
obra para nenhuma indústria; fornecemos produto, somos uma
cooperativa de produção.
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(...) Outra dificuldade é em relação à qualidade. (...) Depois que
entramos, conseguimos comprar muitas máquinas mais modernas,
mas estas ainda não são suficientes; ( ... ) Por que não compramos?
Porque não existe uma certeza da nossa continuidade. ( ... ) o síndico
da massa falida disse que não vai mais fazer contratos longos ( ... )
Não sabemos o que vai acontecer em 2007; ( ... ) Por ora, diminuímos
um turno de trabalho. Tínhamos 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por
semana. Hoje, temos 2 turnos, 5 dias por semana, e a produção caiu
para aproximadamente 60% do que era. Mas não dispensamos
ninguém ( ... )."

Trechos da fala do Sr. Edmundo Nascimento - Cooperativa Mineira
de Equipamentos Ferroviários - Coomefer

Também viemos aqui em função da paralisação das atividades da
Companhia Industrial Santa Matilde, ( ... ) em agosto de 2001,
constituímos essa cooperativa, que entrou em operação em novembro
do mesmo ano. ( ... ) chegamos, em dezembro (de 2005), a 680
pessoas, entre cooperados e funcionários, com um faturamento, em
números redondos, de R$1 5.000.000,00 em 2005. ( ... ) em outubro ( ... )
foi decretada a falência da Santa Matilde. Com  isso, um dos nossos
parceiros, a MRS, que nos proporcionava um grande volume de
serviço, achou por bem suspender ou reduzir ao máximo esse serviço.
( ... ) retirou 95% desse serviço. Hoje, temos um total de 210
cooperados, com um pequeno volume de serviço.

( ... ) temos uma capacidade instalada de fabricação de 120 vagões
por mês. ( ... ) temos uma credibilidade muito grande perante a Vale do
Rio Doce e a Diretoria da MRS."

(intervenção do Sr. Antônio Braga de Oliveira, advogado da
Coomefer)

"( ... ) Nossa atuação se dá da seguinte maneira: se o volume de
serviço aumenta, contratamos cooperados; se diminui, colocamos
esses cooperados em disponibilidade, e, tão logo aumente o volume
de serviço, eles são novamente chamados a compor o quadro de
cooperados. Ocorre que, na maioria das vezes, esses cooperados ( ... )
procuram a Justiça do Trabalho e buscam um vínculo empregatício,
ignorando que são cooperados. ( ... ) Os Juízes ( ... ) muitos deles
reconhecem o vínculo empregatício do empregado. ( ... ) o nosso
patrimônio está hoje integralmente comprometido por penhora da
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Justiça do Trabalho. (...) estamos aguardando uma posição do
Tribunal. Uma vez mantida essa posição, estamos fadados a ser
banidos do mercado.

( ... ) A nassa solução seria obtermos êxito nesses recursos
especificamente ou buscarmos meios financeiros para adquirir o
parque industrial de Conselheiro Lafaiete, dentro do processo de
falência."

Comentário da relatoria:
O cooperativismo se constrói sobre princípios. Um dos mais

importantes é o princípio da livre associação do cooperado à
cooperativa. Nos debates promovidos por esta Comissão em torno do
ramo trabalho foi citada a missão do cooperativismo de trabalho,
segundo a OCB, que é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador
através de uma sociedade participativa e empreendedora.

Considerada a proximidade das características do ramo trabalho e
do ramo produção, estranhamos muito as palavras do Sr. Antônio
Braga de Oliveira, advogado da Coomefer, que afirma colocar
"cooperados em disponibilidade" e ainda "tão logo aumente o volume
de serviço, eles são novamente chamados a compor o quadro de
cooperados". Afinal, são os cooperados donos da cooperativa ou
simples empregados? Contamos com a atuação forte da Ocemg na
correção de rumos e valorização do real cooperativismo.

2.2.9 - Ramo saúde
Caracterização
O ramo saúde é composto por cooperativas que se dedicam à

preservação e à recuperação da saúde humana. Esse ramo surgiu no
Brasil, na cidade de Santos (SP), no dia 18/12/67 e se estendeu a
outros países.

Atuação
As cooperativas deste ramo prestam serviços médicos, psicológicos,

odontológicos, fisioterápicos, entre outros.
Estatísticas
Este ramo é formado por 124 cooperativas, das quais 67 são

cooperativas de trabalho médico (Unimeds) e 16 cooperativas de
trabalho odontológico (Uniodontos). As demais são cooperativas
formadas por psicólogos e fisioterapeutas, entre outros profissionais
da saúde.
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O ramo movimenta anualmente mais de R$1.100.000.000,00 em

todo o Estado e acumula patrimônio liqüido superior a
R$1 90.000.000,00. O número de associados gira em torno de 105 mil
e o número aproximado de funcionários é de 3 mil.

Trecho da fala do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg:
"Todas [as cooperativas deste ramo] estão na Ocemg, registradas e

adimplentes. Na palavra do Ministro Roberto Rodrigues, isso é um
fenômeno importante, existente somente em Minas Gerais.
Trataremos de assuntos pertinentes à saúde, que, com o crédito,
compreende o ramo mais organizado do cooperativismo brasileiro".

Trechos da fala do Sr. Luiz Otávio Andrade, Presidente da
Federação Nacional das Cooperativas Médicas - Fencom:

"Represento uma federação que, ainda que seja nacional por seu
estatuto e área de abrangência, é predominantemente mineira, em
função de a grande maioria das suas afiliadas ter nascido e se
desenvolvido aqui, em Minas Gerais. ( ... )

A Fencom é uma federação que conta com 34 cooperativas
afiliadas. A maioria dessas cooperativas reúne médicos e, através de
um processo de negociação com os compradores de serviço, não só
na medicina complementar, como também hoje, já no SUS e em
alguns outros compradores avulsos, essas cooperativas organizam o
trabalho médico, os médicos. ( ... )

Em todas as instâncias de que falamos, temos dito que uma
cooperativa é muito mais do que uma empresa que tem finalidades
práticas. Ela tem de ser isso, sim, executar a sua atividade-fim muito
bem, mas, se ela não for uma representante. a voz do cooperado na
sociedade, perderá muito da sua importância e da sua vitalidade.

( ... ) A maioria das nossas cooperativas não são operadoras de plano
de saúde. Temos duas afiliadas que são operadoras - as Unimeds de
Belo Horizonte e de Montes Claros. Temos uma cooperativa de
crédito, a maior de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil, a
Credicom.

Isso mostra a importância do cooperativismo de crédito (...) como
fomentador de outras áreas do cooperativismo.

(...) Estamos em um segmento em que não cabe mais falar em crise.
(...) O que acontece hoje no setor de saúde se assemelha não a uma
crise, mas muito mais a uma doença crônica. ( ... )
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O modelo de gestão cooperativista, de participação
cooperativista, pressupõe algumas questões que, se acolhidas na
instância dos serviços de saúde de maneira geral, têm muito a
acrescentar. Ele se baseia na participação individual, na torça da
coletividade, na democracia e na gestão transparente.

Para não mencionar todos os outros princípios básicos do
cooperativismo, temos os princípios da integração e da
intercoope ração. Então, parece-nos possível as entidades não
cooperativistas beberem nessa fonte do cooperativismo para
buscarem aquilo que temos de melhor. ( ... )

Desejo apenas mencionar que tramitam hoje, na esfera federal,
algumas oportunidades de ação que poderiam ajudar-nos muito,
especificamente em relação à questão do PIS e da Cofins das
cooperativas. Temos de rever aquilo tratado pela Lei n 9 5.764 e,
posteriormente, pelas leis de 1998 e as medidas provisórias
seguintes, que oneraram tanto o nosso trabalho. Há um ponto na
própria lei do cooperativismo que legisla adequadamente sobre a
questão do que é o ato cooperativo. E preciso e essencial que nós
não só tenhamos isso adequadamente regulamentado, mas também
que explicitemos à sociedade o que é o ato cooperativo, o que, do
nosso trabalho e faturamento, refere-se a ato cooperativo. Uma
cooperativa visa a promover e a exercer o ato cooperativo. Tudo o
mais é atividade-meio, que, eventualmente, pode ser tributada. Agora,
quanto ao ato cooperativo, é um crime, é sangrar entidades criadas
para promover empregos, melhorar qualidade de vida das pessoas

Há algumas outras questões. Recentemente, o INSS divulgou uma
regulamentação que obriga as cooperativas, mensalmente, a reter
sobre o repasse dos seus cooperados a contribuição previdenciária, a
menos que o cooperado, também quase que mensalmente, informe
que ela já foi retida em alguma outra instância. Essa é uma burocracia
desnecessária e obtusa, que atrapalha a vida do médico, onerando
sua atividade e a das entidades médicas e dificultando o acesso da
população à saúde, portanto."

Trechos da fala do Sr. João Batista Caetano, Presidente da
Federação das Unimeds de Minas Gerais e Diretor de Integração
Cooperativista da Unimed do Brasil:

WIL
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"Em 1967, estava acontecendo a expansão das grandes

indústrias e empresas no Brasil, e a saúde pública tornava-se
insuficiente para prestar assistência médica a todos os funcionários e
para atender à demanda da época.

Começaram, então, a surgir as primeiras operadoras de plano de
saúde. Foi quando um grupo de médicos, em 1967, na cidade de
Santos, teve a idéia de criar uma cooperativa em que o trabalho
médico não fosse intermediado por outras empresas mercantis que
estavam aparecendo. Surgiu, então, em Santos, a primeira
cooperativa médica do Brasil, marco do cooperativismo médico no
nosso país.

Somos no Brasil 386 Unimeds, 12 milhões de clientes, 98 mil
médicos cooperados, 150 mil empregos e assim por diante. Somos
hoje a maior cooperativa médica do mundo. Em Minas Gerais, somos
62 Unimeds, com seis pólos regionais, 1.800.000 clientes e 14.400
médicos cooperados, prestando cobertura em 645 Municípios.

* A tabela referente a Unimed em Minas Gerais foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 20.4.2006.

O sistema Unimed nasceu e sobrevive pautado por princípios
sociais, com a finalidade precípua de valorizar o trabalho médico,
buscando remuneração justa e digna, para proporcionar acesso à
medicina de qualidade a uma parcela maior da população.

( ... ) Em 2002 o sistema Unirried deu início a uma política nacional de
responsabilidade social. A Unimed do Brasil começou a organizar o
que já estava sendo feito, em cumprimento ao sétimo princípio do
cooperativismo, que é a interação com a comunidade. ( ... ) Foi criado
também um selo de certificação, com o Instituto Ethos, que certifica
aquelas Unimeds que realizam um trabalho de maneira correta, que
realmente modificam as comunidades em que estão inseridas.
Começamos, em 2003, em Minas Gerais, com nove Unimeds
certificadas. Em 2005 tivemos 33 Unimeds certificadas com o selo de
responsabilidade social. ( ... )

Quero explicar como é feita a distribuição dos recursos na Unimed.
Existe a receita operacional da Unimed, oriunda dos clientes que a
remuneram. Há o pagamento a hospitais, laboratórios, clínicas, as
despesas administrativas, comerciais, os impostos e provisões.
Depois que tudo isso é pago, sabemos qual é a produção médica.
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Temos uma unidade de trabalho. Cada produção médica dá uma
quantidade de UTs. Baseados nisso, temos uma flutuação na UT, e o
médico recebe a sua remuneração, após pagar os impostos e fazer
todos esses serviços credenciados aqui.

( ... ) Definição do ato cooperativo. Nos últimos anos, surgiu a
necessidade de nova redação para o art. 79 da Lei n 2 5.764. A
redação atual dispõe o seguinte: "Denominam-se atos cooperativos os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a
consecução dos objetivos sociais". Na área de prestação de serviços,
isso é muito complicado. Por exemplo, numa cooperativa de taxistas
acontece um ato cooperativo quando um motorista de táxi transporta
outro motorista de táxi cooperado. E o que a lei esclarece. E um ato
cooperativo na área de saúde um médico prestar serviço médico a
outro médico cooperado. Isso não nos atende e inicia uma demanda
na esfera judicial, que penaliza muito o sistema cooperativo. A
mudança dessa definição é vital para o desenvolvimento do
cooperativismo de saúde e de todas as prestações de serviços.

( ... ) Sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, as
cooperativas têm natureza jurídica 'sui generis', pois praticam atos em
nome de seus sócios, diversamente das sociedades comerciais, que
agem em nome próprio. Por conseguinte, por praticarem atos em
nome de seus associados, os sócios praticam atos por meio das
cooperativas, e os atos praticados são normalmente tributados. O
médico cooperado, na prestação de serviços, paga ISS, INSS e
Imposto de Renda de Pessoa Física como profissional autônomo. Os
médicos cooperados não deixam de ser autônomos. A Iinimed é uma
cooperativa que faz uma intermediação desse trabalho. E um serviço
cooperativo sem ser o prestador oficial do trabalho".

Trechos da fala do Sr. José Roberto Cançado Bruno (Presidente da
Uniodonto de Belo Horizonte e Diretor Administrativo da Federação
das Uniodontos de Minas):

"O sistema Uniodonto iniciou-se em Santos. Foi copiado e
incentivado pela Unimed de Santos, dois ou três anos após sua
fundação. ( ... )

No sistema Uniodonto, há 148 cooperativas no Brasil. Em Minas
Gerais, com o advento da Lei Federal n° 9.656, fechamos algumas
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cooperativas, e a federação assumiu sua direção, na parte de
escritórios, mantendo cooperados na federação para o atendimento
do sistema. Em Minas Gerais, hoje são 20 cooperativas, com um total
de 8 mil dentistas. Dez escritórios de Uniodontos singulares existem
em outras regiões. E a federação tem cinco escritórios, um em Montes
Claros.

( ... ) A Lei Federal n°9.656 obrigou as pequenas cooperativas a fazer
coisas que, financeiramente, não têm condições e não terão, pelo que
observamos. As exigências das operadoras são enormes, as
informações, péssimas, e o contato com a ANS é difícil".

Trechos da fala do Sr. Hélton Freitas (cooperado Unimed-BH):
'A Unimed tem fomentado discussões com o setor da saúde, com

toda a cadeia de valor da área da saúde: hospitais, clínicas,
laboratórios, operadoras (...) para discutir o setor de forma mais
ampla. ( ... )

As Unimeds, de forma geral, são cooperativas de trabalho atípicas.
A Unimed sempre foi operadora de plano de saúde, mas, a partir de
1998, com a legislação, passou a ser, obrigatória e formalmente, uma
operadora de plano de saúde. ( ... ) [Porém] muitas das aspirações da
cooperativa, em vários casos, são contraditórias com os interesses da
operadora de plano de saúde. A discussão sobre a classificação
brasileira hierarquizada de procedimentos médicos mostrou isso muito
claramente. Na medida em que a cooperativa busca e trabalha pela
melhoria da remuneração médica, existe um limite técnico muito claro
da capacidade de pagamento da operadora. Portanto, o recurso
financeiro na cooperativa Unimed não é proporcional ao trabalho
médico, ou seja, o ingresso de recursos não ocorre no momento do
trabalho, e, sim, no momento da venda do plano. E nem sempre quem
trabalha mais, na cooperativa contribui mais ou quem ganha mais na
cooperativa contribui mais para o seu desenvolvimento. ( ... )

A Unimed-BH busca evoluir nas questões técnicas, especialmente
nas questões da especialidade médica, nos comitês de
especialidades. A Unimed inovou, reunindo 48 especialidades
médicas e cinco especialistas renomados para a discussão das
questões técnicas. O que era, na discussão do cooperado, na maioria
das vezes, um conflito entre o cooperado e a administração da
cooperativa passa agora por um fluxo em que o filtro principal são os
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próprios colegas da especiálidáde, que discutém as questões de
procedimento, de nova técnica, de nova tecnologia. ( ... )

O que essa cooperativa traz de novo para o segmento que seja
digno de nota? A questão da profissionalização. A Unimed-BH hoje é
uma cooperativa absolutamente profissionalizada. ( ... ) Ela inovou no
que chamamos de pensamento estratégico. ( ... ) Em apenas um ano, a
cooperativa fez crescer em 10% uma carteira que já era de 500 mil
clientes. ( ... )

Em relação ao mercado de trabalho médico, a Organização Mundial
de Saúde - OMS - diz que a relação de 1 médico para 1.000 clientes
seria adequada. Na cooperativa, hoje, temos 123 clientes para cada
médico. ( ... )

Hoje, a cooperativa é a maior pagadora da área da saúde em Belo
Horizonte. Injetou - isto aqui são dados do primeiro semestre -
R$55.000.000,00 por mês no mercado de saúde. Isso é mais do que o
SUS ou qualquer operadora de plano de saúde paga, mais do que
todas juntas ou somadas a qualquer segmento que queiramos somar
colocam juntos no mercado de saúde de Belo Horizonte e região.

( ... ) A cooperativa destina 85% do que arrecada ao pagamento de
médicos, hospitais e laboratórios. Esse indice é chamado de índice de
utilização. A agência determina ou define que 75% seria o máximo.
( ... ) Ela [a Unimed-131) está muito bem porque conseguiu compactar
seus outros itens de despesa ( ... ). A cooperativa trabalha com um
sistema de orçamento que prevê e cumpre uma sobra de 4% para o
ano, ou seja, uma sobra em torno de R$45.000.000,00. No dia 13 de
dezembro, levará R$20.000.000,00 a uma assembléia para
distribuição entre os médicos cooperados, no modo a ser definido na
assembléia.

A cooperativa tem buscado reconstruir esse modelo de atenção à
saúde. Talvez essa seja a maior contribuição que a cooperativa esteja
dando ao setor de saúde no momento: a de pensar a saúde como um
todo, entendendo os processos relacionados à saúde, buscando
inovar e trazer alternativas a esse aumento progressivo dos custos em
saúde. Saímos de um simples controle de custo para o gerenciamento
de risco e a prevenção de doenças. Acho que são processos
importantes.

( ... ) A Unimed faz uma pesquisa pelo Datafolha, como instrumento
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de sua gestão, pesquisa clientes, médicos, cooperados e não-
cooperados. Por essa pesquisa, 89% dos clientes se dizem satisfeitos
ou muito satisfeitos com a cooperativa. ( ... ) Noventa e cinco por cento
dos cooperados também se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos; só
0,7% se manifestaram insatisfeitos com a cooperativa.

Para o futuro, é preciso que a cooperativa desenvolva um
modelo em que o cooperado possa auferir benefícios da cooperativa
sem que alguém necessariamente adoeça para ir ao consultório".

Trechos da fala do Sr. Heli de Oliveira Penido (Presidente da
Vivamed):

Buscamos organizar, cooperativar o usuário e buscar nas
cooperativas de profissionais da saúde a venda do serviço para a
Vivamed. Dessa forma, nessa interação em cooperativismo, somos
essa outra ponta que organiza o usuário, compra e paga o serviço, tira
as cooperativas prestadoras de serviço de qualquer risco de
inadimplência. (...) A Unimed é nossa exclusiva prestadora de
serviço".

Trechos da fala do Sr. Hélton de Faria Tavares (Diretor-Presidente
da única):

"Desde a criação da cooperativa, temos problemas de financiamento
no mercado. Por incrível que pareça, quem nos financia com mais
facilidade são os bancos privados. Bancos públicos, nem pensar. Na
semana passada, a Caixa Econômica Federal nos informou que só
dará uma resposta para a nossa solicitação daqui a uns seis meses.
Segundo a Gerente, é muito mais simples uma linha de crédito para
pessoas físicas que para cooperativas. O financiamento é realmente
crítico ( ... ). Portanto, é importante o investimento na educação
cooperativista tanto para o profissional quanto para a população que
irá utilizar os nossos serviços".

Trechos da fala do Deputado Paulo Piau:
"Na apresentação do Dr. Hélton de Faria Tavares, falou-se em

despesa tributária, representando 4%, e da sobra da cooperativa da
Unimed-BH, representando 4%. Se eu entendi, é o equilíbrio entre o
ganho de todos da cooperativa. Evidentemente, é a arrecadação
tributária, 50%. Tirando todas as despesas administrativas, na
verdade, está o meio-a-meio entre o que se arrecada para o governo
e o que sobra para os cooperados. Realmente, é uma coisa que
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chama a atenção".

2.2.10 - Ramo Trabalho
Caracterização
O ramo Trabalho é composto por cooperativas de trabalhadores de

qualquer categoria profissional, para prestar serviços, organizados em
empreendimento próprio.

Atuação
As cooperativas mineiras atuam nas áreas de consultoria,

assessoria e treinamento empresarial, engenharia, prestação de
serviços gerais, confecções e reciclagem, entre outras.

Estatísticas
O ramo é composto por 79 cooperativas, 32 mil associados e cerca

de 200 empregados.
As cooperativas deste ramo faturam anualmente mais de

R$75.000.000,00 e acumulam patrimônio líquido superior a
R$1 1.000.000,00.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Presidente da Ocemg):
"O ramo Trabalho é muito interessante, pois tem uma filosofia

profunda e está no caminho contrário ao que se faz hoje. ( ... ) Em vez
de oferecermos dinheiro ou uma mísera cesta básica, por que não
oferecemos um posto de trabalho? Por que as cooperativas de
trabalho são tão perseguidas? Aqueles que perseguem esse ramo
não deixam que, pelo menos, vislumbremos uma alternativa. Por que
aqueles que impedem que as cooperativas de trabalho se
desenvolvam e cumpram o papel de abrir postos de trabalho e de
melhorar a renda da população não procuram uma alternativa? Há
cooperativas que não estão no caminho certo, mas são ( ... ) minoria,
pois a grande maioria é genuína, autêntica e cumpridora do papel de
recolocar pessoas que perderam a dignidade. ( ... ) Registradas na
Ocemg, há apenas 79 cooperativas, com 32 mil associados".

Trechos da fala do Sr. Fábio Antônio da Silva (Presidente da
Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado de Minas Gerais -
Fetrabalho):

"Nossa sociedade está engessada em modelos [de relação
trabalhista] criados há 50, 60 anos. O mundo muda, evolui, mas os
modelos, não, as empresas estão aí, a CLT está aí. Datam da época
de Getúlio. Não podemos ter somente um tipo, um modelo, para atuar
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no mercado, para atuar num mundo capitalista. Não somos contra
a CU, que acredito ter espaço. Mas o que não queremos nem
aceitamos é a existência de apenas esse modelo. Nós, como
cidadãos brasileiros, temos o direito de ter outros modelos. Quanto a
esse modelo, o cooperativismo, estamos brigando, lutando, para que
seja aceito, porque, até o momento, isso não ocorre. Talvez seja
aceito por direito, mas não dentro de um contexto ou de uma
legalidade, havendo uma zona cinzenta que provoca grande
discussão. ( ... )

O cooperativismo de trabalho é a esperança de uma mudança, de
uma transformação de conceitos, de valores, que não podemos deixar
ser destruída. O mais importante é que toda e qualquer ação que
venha nessa direção coloque o homem em primeiro lugar; inclusive o
modelo empresarial, a empresa mercantil. Enquanto o homem não for
o objetivo final de todo esse processo, teremos apenas o fracasso a
esperar-nos".

Trechos da fala do Sr. Geraldo Magela da Silva, Vice-Presidente de
Assessoria e "Marketing"da Fetrabalho:

"0 cooperativismo de trabalho, na sua trajetória em nosso país,
principalmente nas últimas duas décadas, vem tentando colocar-se
diante da sociedade e autodefinir-se:

Cooperativa de trabalho é uma sociedade de profissionais de uma
determinada categoria profissional ou de multiplas categorias que se
unem com o intuito de satisfazer suas necessidades e aspirações
sociais e econômicas, através de um empreendimento coletivo,
fundamentado na ajuda mútua". (slide apresentado)

Numa reunião nacional promovida pela 0GB e realizada em Belo
Horizonte em 1990, foi definida a missão do cooperativismo de
trabalho:

"A missão do cooperativismo de trabalho é a melhoria da qualidade
de vida do trabalhador através de uma sociedade participativa e
empreendedora."

A partir da definição do cooperativismo de trabalho, já se delineia
uma linha de trabalho, uma vertente totalmente oposta àquela dos
principais opositores à consolidação desse modelo de sociedade
cooperativa no campo de trabalho. ( ... )

A legalidade do cooperativismo de trabalho é muito atacada. As
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cooperativas de trabalho têm o dever de esclarecer à sociedade
que é uma inverdade afirmar que falta embasamento legal para
fundamentar o cooperativismo no campo do trabalho. As cooperativas
de trabalho, assim como as de todos os demais ramos, fundamentam-
se na lei geral do cooperativismo brasileiro, que é a Lei n 2 5.764. Em
1994, com o objetivo de dirimir possíveis divergências e interpretações
duvidosas no campo da relação entre cooperado e cooperativa de
trabalho, ( ... ) o Congresso Nacional aprovou a Lei n Q 8.949, que
acrescentou o parágrafo único ao art. 442 da CLT. ( ... ) A lei estadual
( ... ) veio resgatar ( ... ) uma questão que prejudicava muito as
cooperativas de trabalho: o impedimento, por uma interpretação
equivocada do Tribunal de Contas, à época, de que as cooperativas
de trabalho - não só as cooperativas de trabalho especificamente -
estavam impedidas ( ... ) de participarem de processos licitatórios ( ... ).

Em 1999, a Lei Federal n 2 9.876 institui critérios para a retenção e
recolhimento de contribuição previdenciária, especificamente das
cooperativas de trabalho, (e define] o que vem a ser cooperativa de
trabalho. E importante que aqueles que propalam a inexistência de
conceituação jurídica para embasar o funcionamento e a existência
das cooperativas de trabalho atenham-se aos diplomas legais ( ... ).

Em 2003, o Congresso Nacional aprovou a Lei n 2 10.666, que
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao cooperado de
cooperativa de trabalho ou de cooperativa de produção. E importante
frisar isso, porque uma das grandes críticas às cooperativas de
trabalho é quanto à precarização das relações de trabalho. ( ... ) Não
cabe mais dizer que cooperativa de trabalho é criada para fraudar e
impossibilitar o trabalhador de ter acesso a benefícios sociais,
inclusive previdenciários, porque estão assegurados em lei e as
cooperativas têm a responsabilidade legal de promover a retenção e o
recolhimento das contribuições de seus cooperados.

( ... ) Na grande maioria, as cooperativas de trabalho instituem
programas internos que visam à constituição de fundos para ( ... )
melhoria da qualidade de vida, ( ... ) planos de (..) saúde e
educacionais. ( ... ) E importante avançarmos para a intercooperação
entre os ramos do trabalho, habitacional e educacional ( ... ).

( . 4 [Conforme se pode constatar no gráfico a seguir,] a partir da
década de 90 o ramo do trabalho foi aquele em que ocorreu um
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crescimento extremamente significativo em número de
cooperativas. (...) Foi um período de alto índice de desemprego, de
perda de empregabilidade no nosso país. Foi também uma resposta
da sociedade na busca de alternativas.

( ... ) No Brasil se preconiza que a única forma de trabalho que pode
existir seja aquela por meio da lei celetista em que o trabalhador,
nessa condição, é um empregado, e não um gestor de si mesmo. Ele
se submete ao capital. A cooperativa é exatamente uma resposta da
classe trabalhadora como uma alternativa de o trabalhador ser
empreendedor do seu próprio labor.(...)

Para mostrar à sociedade a imagem das cooperativas, buscamos
normatizações. O sistema 0GB, no ano atrasado, em 2004, deu um
passo decisivo quando definiu critérios para a identidade das
cooperativas de trabalho que vêm sendo implementadas em âmbito
nacional - em Minas Gerais, sob a coordenação da Ocemg. ( ... ) o
sistema estava buscando sua auto-regulamentação para dirimir,
desmistificar essa visão equivocada que muitos ainda persistem ter
em relação a elas.

( ... ) Também está sendo feito um esforço enorme em busca da
capacitação dos cooperados e dirigentes do ramo, visando à sua
profissionalização ( ... ).

No aspecto tributário, o principal tributo que incide sobre as
cooperativas de trabalho é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza - ISSQN. ( ... ) Alguns Municípios - poucos ainda - tiveram a
compreensão de regulamentar a incidência tributária do ISSQN sobre
o ato cooperativo. Em Belo Horizonte ( ... ) conseguimos uma
negociação com a Prefeitura e a Câmara Municipal, para que ( ... ) não
houvesse mais incidência do ISSQN sobre o ato cooperativo das
cooperativas de trabalho.

( ... ) Na região metropolitana existem conflitos extremamente sérios,
porque, às vezes uma cooperativa tem sede em Belo Horizonte e atua
em Contagem ou em outro Município cuja Prefeitura insiste em dar
interpretações equivocadas, apesar de haver uma lei federal que
regulamenta o ISSQN e dá os princípios basilares que definem
critérios de incidência do tributo em cada tipo de trabalho realizado. E,
em muitos Municípios, o ISSON continua incidindo sobre o
faturamento das cooperativas, penalizando o ato cooperativo, fazendo
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com que o cooperado pague o tributo duplamente: na condição de
profissional liberal, que tem de ter o seu registro na Prefeitura, e por
meio do seu faturamento na cooperativa."

Trechos da fala do Sr. Marcelo Lamego Pertence, advogado do
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro:

"( ... ) E importante lembrar que existe uma lei. Ainda que tenha 60
anos, ela estabelece algumas condições mínimas de respeito ao
trabalhador.

Não é nada demais haver jornada de trabalho estabelecida, previsão
de descanso, repouso semanal remunerado. Esses são direitos dos
trabalhadores conquistados a título de muita luta. Dizer que é
importante ter trabalho e, por isso, qualquer emprego serviria é um
discurso que veio com a Revolução Industrial. ( ... ) Então, é importante
resgatar a origem do direito do trabalho, para entender por que,
muitas vezes, combatem-se as cooperativas de trabalho — não estou
dizendo todas - que se prestam a fraudar a relação de emprego.
Houve o acréscimo do parágrafo único do art. 442 da CLT em 1994,
mas o art. 92 também existe. Qualquer artifício utilizado para fraudar a
relação de emprego é nulo de pleno direito e deve ser aplicado o
previsto na CLT.

( ... ) Visando à melhoria das condições de trabalho, logo a partir da
introdução desse parágrafo único do art. 442, aumentou muito o
número de cooperativas de trabalho de trabalhadores rurais, que, em
sua grande maioria, eram contratados como safristas e passaram a
ser cooperados. Sem respeitar o princípio da livre associação, foram
aos montes trabalhar nas colheitas. O que é melhoria de trabalho se o
próprio trabalhador tem de pagar sua peneira, seu equipamento de
proteção e, quando não trabalha, não recebe? Que direitos sociais
são esses? ( ... )

O Sindicato dos Professores não se opõe à cooperativa, mas se
opõe drasticamente às cooperativas que se prestam a fraudar a
relação de emprego."

Trechos da fala da Sra. Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto,
Diretora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado:

"( ... ) O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é sensível a
essas novas formas, portanto, é inteiramente favorável ao
cooperativismo. Não podemos fechar os olhos a isso, mesmo porque,
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como já foi dito, cooperativas de habitação, educação e trabalho
são formas de democratizar a vida pública. Mas, ao mesmo tempo,
como órgão de fiscalização ( ... ), não podemos também fechar os
olhos para alguns pontos relevantes nessa fiscalização. ( ... )

Em procedimentos licitatórios, o Plenário do ICE tem entendido que
as cooperativas, por terem isenção tributária, estariam em
desigualdade de condições em relação aos demais, estariam tendo
um privilégio, e, no caso, estaria sendo ferido o princípio da isonomia.
(...)"

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg:
"Em primeiro lugar, é preciso cautela e determinados critérios ao

falarmos sobre seres humanos. Recentemente, ouvi alguém dizer que
comida é vida, e vida não se discute. Cooperativismo é ética, moral e
também não se discutem. ( ... ) Não é justo que digam que boa parte
das cooperativas de trabalho são fraudulentas. ( ... ) Só posso creditar
uma afirmação dessa natureza ao total desconhecimento do que são
as cooperativas, de onde vieram, por onde passaram, onde estão e do
que se pretende com o cooperativismo.

( ... ) E mais, que nós, do sistema cooperativista, (...) estamos lutando
para acabar com um acordo feito com a Advocacia-Geral da União e o
Ministério Público que impede que as cooperativas participem de
licitações públicas.

( ... ) E preciso ver que a própria OCB reconhece aqueles direitos
irrenunciáveis do trabalhador - a licença-maternidade, descanso
remunerado, etc. Não vamos nem falar em fundo de garantia ou
férias, mas reconhecemos esses direitos e já passamos esse
reconhecimento para os tribunais e para os Juízes. Tanto é que
estamos ganhando várias ações contra as decisões e notificações do
Ministério Público.

E preciso também que se ressalte que a Organização Internacional
do Trabalho- OIT, órgão da ONU que trata mundialmente de questões
relativas ao trabalho, tem resoluções que indicam o cooperativismo de
trabalho, especialmente para os países de economia emergente, o
que é aceito por todos os países desenvolvidos.

Na lei de apoio ao cooperativismo ( ... ), determinou-se que a Ocemg
terá assento na Junta Comercial. Isso não é para fazer bonito ou para
a Ocemg ficar vaidosa, mas para impedir que cooperativas
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inautênticas consigam o registro e, depois, venham para o
mercado macular a imagem das cooperativas sadias. (....

2.2.11 - Ramo Transporte
Caracterização e atuação
No ramo Transporte estão as cooperativas que atuam com

transporte em geral.
A diversidade é uma marca desse ramo recentemente criado pela

OCB.
São exemplos de atividades específicas: serviço de táxi, de entregas

e mensagens, de transporte de cargas pesadas e transporte
alternativo de passageiros.

Estatísticas
Formado por 88 cooperativas que reúnem mais de 10 mil

cooperados e empregam cerca de 450 funcionários, esse ramo fatura
R$150.000.000,00 ao ano e acumula patrimônio líquido em torno de
R$1 1.000.000100.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Presidente da Ocemg):
"( .) Por paradoxal que seja, o ramo de transportes é o mais novo

ramo no cooperativismo brasileiro. Era para ser um dos primeiros,
juntamente com a produção agropecuária, porque um produz comida
e o outro transporta. (...)

O ramo de transporte foi o 13 do cooperativismo a ser aprovado
pela OCB durante uma memorável assembléia em abril de 2002. Até
então, o ramo de transporte pertencia à categoria de trabalho, mas,
pelas especificidades, necessidades e demandas, as lideranças da
área solicitaram à OCB que se constituísse o ramo de transporte. ( ... )

Há divisões no ramo: transporte de carga, transporte alternativo de
passageiros, táxis e motos. (...) E um ramo bem diversificado, com
reivindicações específicas.

Até o ano passado, antes do Decreto n 2 441.035, havia apenas 48
cooperativas de transporte registradas na Ocemg. Quando o decreto
regulamentou o ramo, trinta e tantas cooperativas apareceram de
afogadilho na Ocemg pedindo regularização, porque atuavam no
mercado sem o devido registro imposto pelo art. 107 da Lei n Q 5.764.
Elas precisavam imediatamente do registro, porque estavam
negociando contratos de transporte com Prefeituras. Sem o registro,
não poderiam atuar de acordo. 0 DER não lhes daria a concessão.
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Encontramos, então, uma saída para que ninguém ficasse

prejudicado. As cooperativas receberam um registro provisório, com
prazo para regularizar a situação. ( ... )".

Trechos da fala do Sr. José Acácio Carneiro (Presidente da
Fetranscoop):

"O ramo de transporte surgiu justamente para nos vermos livres dos
intermediários e conseguirmos, unidos, contratos diretos. Mas as
cooperativas ainda hoje sofrem discriminações por parte de algumas
pessoas, de empresas ou de estatais. Também há dificuldades postas
pelo governo, pois há leis que precisam ser modificadas,
principalmente para o caso dos autônomos. Hoje, o governo considera
que 40% são o lucro do caminhoneiro e que 60% são o custo, mas
isso é uma inverdade. ( ... ) E preciso ressaltar que a maioria dos
caminhoneiros, principalmente autônomos, está em situação difícil por
causa da tributação. ( ... ).

Há também o caso do INSS sobre os tomadores de serviço - é uma
discriminação que existe e que tem de ser levada em consideração, e
me refiro a todas as cooperativas. Hoje, o tomador de serviço, ao
contratar um serviço de cooperativa, tem de recolher 3% para o INSS,
ao passo que não precisa fazer o mesmo quando contrata uma
transportadora. Então, quando vamos acertar um serviço, o
contratante nos diz que só tem interesse em contratar a cooperativa
se dermos um desconto de 3%. ( ... ).

No nosso caso particular, das cooperativas de transporte de carga,
fomos beneficiados por um decreto (...) que nos isentou do P15 e da
Cofins ( ... ).

No caso do ICMS,( ... ) nós, cooperativas e caminhoneiros
autônomos, não podíamos nos beneficiar do crédito do ICMS. Mas o
decreto do governo Aécio Neves acabou com isso, e hoje há
isonomia. ( ... ) Diante das vitórias que já conseguimos, a situação não
é tão difícil.

( ... ) E estamos buscando, sim, a formalidade. (...) Sabemos que eles
[DER, BHTRANS, etc.] são obrigados a autuar e a multar, e que a
culpa não é deles, mas do próprio governo.".

Trechos da fala do Sr. Evaldo Moreira de Matos (CoomotaxO:
"( ... ) Atualmente 10 cooperativas de radiotáxi operam na Grande BH

e, juntas, respondem aproximadamente por 20 mil atendimentos a um
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público estimado de 40 mil pessoas, conforme cálculo estatístico
proporcional da BHTRANS. Existe uma frota de aproximadamente
2.280 veículos, que emprega diretamente cerca de 4.500
trabalhadores. ( ... ) Juntas, as cooperativas respondem pelos sonhos e
expectativas de cerca de 18 mil indivíduos. Operam 24 horas por dia,
sete dias por semana, durante todo o ano, e respondem, em média,
por 40% do volume de passageiros transportados [por táxi]
diariamente na região metropolitana.

Do ponto de vista econômico, as cooperativas respondem por um
faturamento médio de R$2.500.000,00, dos quais 60% são oriundos
de 2.500 contratos diretos com empresas de diversos segmentos ( ... ).

Quanto ao novo modelo de gestão que as cooperativas de táxi de
Belo Horizonte estão implantando, destacamos os esforços e
investimentos necessários para a profissionalização de seus
dirigentes, associados e funcionários, a melhoria dos processos
internos, buscando maior eficiência e melhor performance produtiva, e
esforços colegiados.( ... ).

Em relação ao projeto GPS, concordamos - e é legítima a presença
do nosso sindicato - com a Cooavemig e a BHTRANS na busca de
viabilizar melhores condições de trabalho para a categoria ( ... ).

Relativamente ao aeroporto, a partir da transferência dos vôos da
Pãmpulha para Confins, por definição do Estado, passamos a
encontrar dificuldades em atender aos contratos privados celebrados
com as empresas de Belo Horizonte, cujos diretores e funcionários
transitam forçosamente pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
pois há uma proibição Ide pegar passageiros, por parte] do Município
onde ele está localizado. ( ... ) Em nenhum momento, questionamos ou
ignoramos o direito ou a autonomia municipal, mas é importante
reconhecermos que essa questão ultrapassa os limites municipais.
(...) E necessário que o direito público não interfira no direito privado.".

Trechos da fala do Sr. Geraldo Osmany de Almeida (Coopertramo
Rádio Táxi e da Fetranscoop de Minas Gerais):

...) Somos do segmento dos táxis azuis, considerados especiais.
(...) O serviço de táxi especial foi criado por lei, mas o Governador a
vetou. Os Srs. Deputados derrubaram o veto, e foi criada a lei do
serviço de táxi de passageiros - o do radiotáxi -, em fase experimental
e que será inaugurado pelo governo do Estado nos próximos dias.
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São oito cooperativas de radiotáxi da Capital e da região
metropolitana. Isso se deu a partir de parceria com os companheiros
do Sest-Senat ( ... ) Então, teremos um serviço de radiotáxi, um dos
primeiros a funcionar dessa forma no Brasil. Os nossos cooperados,
operadores de rádio, foram treinados pelo Cicop - Centro de Operação
da Polícia Militar. Eles trabalharão para aumentar a segurança da
Capital e da região metropolitana. ( ... )"

Trechos da fala da Sra. Cleonilda Aparecida dos Santos (Ubervan):
'( ... ) A Ubervan foi fundada em 1997 e formalizada em 1999. Surgiu

a partir de uma licitação para o transporte escolar rural com o
Município de Uberaba e conta com 208 cooperados, dos quais 110
prestam serviço de transporte escolar rural para o Município. ( ... ) Há
40 cooperados prestando serviços para o Município, atendendo a
diversas secretarias na zona urbana. Os demais cooperados atuam no
fretamento e no transporte escolar particular, no transporte pago pelo
pai do aluno. ( ... ) O associativismo é a melhor forma para
desempenharem suas atividades. Nele, identificaram o cooperativismo
como o melhor instrumento para viabilizar o prosseguimento de seus
trabalhos.

( ... ) Deparamos com dificuldades comuns. Uma delas é a renovação
da frota, que aumenta o custo operacional dos serviços oferecidos,
além da dificuldade de conseguir linhas de crédito e incentivo fiscal
para esse fim. Outro problema é o crescente número de furtos e
roubos de veículos, aumentando consideravelmente o valor do seguro
total dos veículos.

Temos a lei mineira do cooperativismo - somos praticamente
pioneiros. Antes dela, o Tribunal de Contas barrava a contratação das
cooperativas pelas Prefeituras. Logo, o avanço foi muito grande, pois
deixa claro que as cooperativas podem participar das licitações. ( ... )
Na prática, percebemos que as Prefeituras ainda as discriminam. Não
raro observamos editais em que há itens que permitem a participação
de autônomos e pessoas jurídicas. Entretanto, a habilitação exige que
o veículo esteja em nome da cooperativa. Ora, nas cooperativas o
veículo está em nome do cooperado. Pedem, ainda, um capital
mínimo de 10% do valor da contratação. Sabemos que o valor
estimado do contrato é alto e que a cooperativa em geral não tem
esse capital, pois a própria lei limita o valor de capital por cooperado a
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um salário mínimo. (...) Com isso, essa exigência, apesar de legal,
é ilegítima e exclui a participação da cooperativa.

( ... ) E sabido ainda que o transporte escolar é conhecido como um
serviço continuado. Normalmente, as Prefeituras insistem em lazer o
contrato porque se apegam à literalidade da lei das licitações - o
contrato deve ser com os créditos do orçamento -, fazendo contratos
de fevereiro a dezembro. Na Receita, para requerer a isenção do
IPVA, a resposta é que o fato gerador do imposto é l Q de janeiro,
quando não havia contrato. São apegos à literalidade da lei que
inviabilizam os benefícios conquistados.

( ... ) A faixa "escolar" tem a finalidade de identificar e dar segurança,
não importa se é pintura ou adesivo. ( ... ) Os profissionais gostariam de
conseguir uma legislação em Minas, a exemplo da Portaria n
11.053/2002, de São Paulo, que permite a utilização da faixa
adesivada e um aumento da capacidade nominal dos veículos. ( ... ) No
código, consta que não se pode transportar mais que a quantidade de
passageiros constantes no certificado e de acordo com o número de
cintos de segurança. Todavia, há um trabalho de adaptação ( ... ) -
aumentando-se sua capacidade, as crianças serão conduzidas com
mais segurança, e o transportador terá o rendimento ampliado. ( ... ).

O art. 136 do Código de Trânsito trata do transporte escolar, e não
menciona a necessidade de acompanhante. Apesar de entendermos a
finalidade da norma que o exige, esse tipo de transporte acaba
inviabilizado. Em Brasília, uma norma diz que o acompanhante é
necessário no caso de crianças menores de 7 anos, salvo engano, e
transportadas em ônibus, cuja capacidade de transporte é maior. ( ... ).

Por fim, o fretamento é o grande gargalo: ( ... ) o não-reconhecimento
das "vans" pela ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres -,
por força do disposto no Anexo n 2 1 do Código de Trânsito, que
conceitua ônibus como veículo com capacidade acima de 20
passageiros. Por força do entendimento do Código, de 1997, não se
reconhecem as "vans", que normalmente têm capacidade para 16
passageiros. Assim, não é concedida licença para o transporte
interestadual.

( ... ) No decreto, estabelece-se, quando for o caso, a necessidade de
registro na Embratur. Não está claro, e a exigência é geral. A
Embratur,( ... ) exige que, nos documentos constitutivos, ou seja, no
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estatuto, conste transporte turístico de superfície. (...).

Os transportadores também estão atormentados com a exigência da
alteração para um mínimo de 12 horas, conforme consta no decreto.
(...).

(...) A exigência do pagamento de multa, tanto para atualizar o
cadastro quanto para recorrer em segunda instância, fere o princípio
constitucional da ampla defesa. ( ... ).

( ... ) (Em relação ao RI), pede-se uma extensão, como é o caso dos
táxis. Há um projeto do Deputado Fernando Fabinho com esse fim.

Quanto à esfera estadual, o que se deseja é que as cooperativas
possam optar pelo Sistema Simples Minas.".

Trechos da fala do Sr. José Aparecido Ferreira (Coopertran):
"( ... ) Infelizmente, o transporte intermunicipal de passageiro está

sendo assolado pelo Decreto de Lei n 9 44.035, de junho de 2005. ( ... ).
Solicitamos seja inserido no decreto a obrigatoriedade da vistoria no

órgão especializado credenciado, pois, no decreto, essa
responsabilidade ficou sobre a cooperativa, que dá uma declaração,
alegando que o veículo está em perfeita condição de manutenção.

O § V do item III do art. 49 refere-se ao contrato celebrado entre a
cooperativa e o proprietário do veículo. Entre a cooperativa e o
cooperado não há contrato, mas sim adesão voluntária, de acordo
com o art. 42 da Lei n9 5.764/71. Sugerimos que essa redação seja
mudada para um termo de compromisso de responsabilidade do
cooperado. O decreto diz que a cooperativa precisa assumir com o
cooperado a responsabilidade de atender aos serviços de acordo com
o estatuto, etc.

O art. 79, IV, (dispõe sobre a) autorização para o fretamento
contínuo. Contrato de prestação de serviço firmado entre as partes,
contendo ponto de início, termo de viagem, itinerário a ser percorrido,
horário e viagem. ( ... ) A maioria dos contratos de fretamento contínuo
não possui ponto de embarque nem de desembarque.

O ai. 8 [dispõe sobre a] autorização para fretamento eventual. (...)
Para solicitar autorização, é preciso acessar o "site" do DER. Como
ele se encontra fora do ar, não há como obtê-la ( ... ).

O § 2 do art. 8 9 fala da relação nominal das pessoas que serão

rs



1013
transportadas. Entendemos que deve haver uma reserva de 10%
da capacidade da lotação para o remanejo, a substituição e a
alteração ou o acréscimo de passageiro de última hora. ( ... ).

Da fiscalização. Há informações de outras cooperativas de que, em
cada região, adota-se um tipo de fiscalização. ( ... ).

Das infrações e penalidades. Não vincular a penalidade aplicada ao
veículo e ao condutor às cooperativas, mas somente ao cooperado
infrator ou ao motorista infrator, no caso. ( ... ).

Solicito também que se coloquem uma ou duas pessoas da
federação das cooperativas para fazer parte da mesa julgadora que
analisa esses recursos, a fim de obtermos representatividade no Jari
do DER.

( ... ) Quando se vai emitir uma nota fiscal, algumas regionais do DER
consideram um valor mínimo do quilômetro rodado. Se discutissem
com as cooperativas, poderiam colocar o valor igual ao de todas as
regionais para não haver divergências.".

Trechos da fala do Sr. Josafá Salgueiro Rodrigues (CBTA -
Cooperativa Brasileira de Transportes Autônomos Ltda.):

"( ... ) Represento o segmento de transporte de carga em moto. Há
essa clara divisão no cooperativismo de transporte: carga e
passageiros. Cada um deles tem sua subdivisão, e estou aqui com a
responsabilidade de representar os motociclistas.

Nosso segmento ainda não está discutindo a legislação. A nossa
profissão não é regulamentada, e estamos trabalhando para isso no
Município de Belo Horizonte, a fim de que haja um maior controle do
número de pessoas trabalhando, de acidentes, de indivíduos que se
dizem profissionais do ramo, etc. ( ... ).

Quanto à legislação no segmento do transporte de carga, o nosso
único comentário é sobre a interpretação que algumas autoridades do
controle de tráfego dão ao Código de Trânsito Brasileiro no que diz
respeito ao baú nas motos. ( ... ) As vezes encontramos dificuldades
com a Polícia Rodoviária Estadual e com a Federal.".

Trechos da fala do Maj. Alvaro Campos de Carvalho (Polícia Militar
Rodoviária):

"( .••) A Polícia Militar tem como grande objetivo a segurança pública.
Dentro desse aspecto, as cooperativas realmente trabalham para que
possamos ter essa segurança cada vez melhor. Quanto mais
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trabalhadores tivermos, melhor para a Polícia Militar, melhor para
a segurança pública e para a qualidade de vida de todos nós.( ...).

Diversos foram os pontos elencados aqui, e julgo de extrema
importância fazermos uma avaliação de todos eles. Temos que
discutir com o DER esses pontos, mas não nos podemos esquecer de
que o decreto colocado em prática visa justamente ao combate contra
o transporte irregular. O sistema cooperativo é o que traz a evolução
do transporte irregular ( ... ). A partir do momento em que passamos a
nos unir, ter coordenação, a melhoria na qualidade dos condutores, a
melhoria no atendimento passaram a ser o nosso objetivo.(...) Outro
aspecto sobre o qual gostaria de chamar atenção é: entrosamento
entre cooperativas. ( ... ) Mas há problemas para solucionar essa
situação, que poderia ser tranqüilamente harmonizada, se
sentássemos à mesa e discutíssemos. Não há ( ... ) diálogo.

( ... ) Os documentos de todas as motos - à exceção de apenas uma
que é fabricada no Brasil e sai como moto de carga - saem como
transporte de passageiros. Quando o baú é instalado, modifica-se o
centro de gravidade, o contexto do veículo, que foi testado para
determinado tipo de transporte. ( ... ) Então, chamamos a atenção do
caso de motos com baús, porque modifica-se a estrutura do veículo.
Até o momento, o Denatran e o Contran não emitiram qualquer
resolução, decreto ou parecer, documentos pertinentes; logo, não
podemos passar por cima do art. 230 da Lei n 2 9.503 e do art. 90, que
tratada modificação da espécie do veículo. ( ... )

Empenhamo-nos muito na busca da segurança. (...) Quando vejo
um rapaz com 30 anos estirado no solo, na flor de sua capacidade de
trabalho, fico muito chocado. Muitas vezes, somos draconianos para
que a lei seja cumprida, mas essa atitude busca, exatamente, evitar
que isso ocorra. Gostaríamos de trabalhar em conjunto na busca da
solução legal. Vamos ao Denatran, ao Contran e ao Ministério. Vamos
trabalhar e definir qual é o tipo de baú ideal a fim de que esses
profissionais, que merecem nosso respeito e apreço, possam ter
tranqüilidade para trabalhar".

Trechos da fala do Sr. Sérgio Antônio da Cunha (Diretor-Presidente
da Coopertaxi-BH):

"No que se refere à questão do aeroporto de Confins, (...) o
problema que está ocorrendo hoje é sistemático, e procuramos o
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entrosamento com todas as cooperativas. (...) Os taxistas de Belo
Horizonte estão sofrendo na pele a situação de discriminação dentro
do aeroporto, uma vez que não podem cumprir os contratos
particulares que têm com as empresas de Belo Horizonte. Fechamos
convênios com várias empresas, levamos os passageiros até o
aeroporto de Confins, mas não podemos buscá-los. Isso é uma
afronta à lei".

Trechos da fala do Sr. Renato Soares (Cooperminas):
"( ... ) O problema do decreto não é apenas das cooperativas, mas do

transporte fretado no Estado de Minas Gerais. As autoridades têm de
entender que o transporte fretado de passageiros é um ramo dos
transportes, e não um transporte alternativo, como as linhas
amarelinhas aqui de Belo Horizonte".

Trechos da fala do Sr. Geraldo Osmany de Almeida (Coopertramo):
"( ... ) Alguns pontos relativos ao impasse que está ocorrendo no

aeroporto internacional de Confins. Por força de uma assembléia
realizada na Capital, foi proibido aos táxis de Confins e de Lagoa
Santa circularem em Belo Horizonte. Fazemos parte de um segmento
organizado, que são as cooperativas. ( ... ) Falta entendimento entre a
BHTRANS, órgão que faz convênio com lbirité e outras cidades da
Região Metropolitana, e essas Prefeituras. Até hoje o nosso Prefeito
não teve a sensibilidade de fazer um convênio para que essa situação
seja regularizada".

Trechos da fala do CeI. Waltair Vasconcelos Sobrinho (Polícia
Rodoviária Federal):

"[E] nesse segmento de cooperativismo, principalmente no
transporte de passageiros, em que reside nossa maior dificuldade ( ... )
A conversa com o passageiro é a maneira que temos de fazer a
identificação, verificar se houve embarque em mais de um local, o que
é proibido pela legislação.

( ... ) Temos convênios com o DER e com a ANTT. Então, quando
fazemos a fiscalização, adotamos um comportamento, uma maneira
de fiscalizar quase igual para todos, independentemente de se tratar
de transporte intermunicipal ou interestadual. ( ... ) A fiscalização da
polícia é feita a partir da verificação de toda a documentação, bem
como de uma conversa, principalmente, com os passageiros. Nos
últimos tempos, temos assistido a graves acidentes com "vans" que
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burlam a fiscalização. (...)

Esclarecemos que, no caso do transporte interestadual, fiscalizamos
tanto os autorizatários quanto os permissionários. Não há distinção, a
lei é aplicada em igual medida para todos. Então, não se pode dizer
que a Polícia Rodoviária persegue este ou aquele segmento.

( ... ) Entre a locação e o fretamento, há uma diferença, uma linha
tênue, difícil de ser identificada. Só conseguimos identificar a
diferença entre os dois no ato da fiscalização. Isso acontece porque,
muitas vezes, as pessoas, em comum acordo com todos os
passageiros, fazem um fretamento disfarçado de locação."

Trechos da fala do Sr. Josafá Salgueiro Rodrigues (Cooperativa
Brasileira de Transportes Autônomos Ltda. - CBTA):

"( .•) O baú [em motocicletas] não altera o centro de gravidade.
Ademais, possui uma capacidade de carga de cubicagem que, a não
ser que alguém o encha de chumbo, pesará sempre menos do que
uma garupeira, em cujo local fica instalado.

A capacidade de carga de uma moto é de 70kg, ainda que seja de
peso vivo. Todavia o próprio manual da Honda - e creio que a Honda
estudou essa questão profundamente - também menciona 30kg de
peso morto fixados na garupeira. Procuramos respeitar aspectos
como esse, embora o limite de peso não esteja inserido no
documento".

Trechos da fala da Sra. Walquíria Noronha (Agência Nacional de
Transporte Terrestre - ANTT):

;(•) Nossa última resolução diz respeito ao cadastramento de
empresas de fretamento. Em Minas Gerais, temos o maior número de
empresas de turismo do País. Ao todo, são 898 empresas. A
Resolução n2 1.166 está disponível em nosso "site". Aliás, a nossa
nova regulamentação de trabalho data de 5/12/2005. Portanto, ela é
recente, e muitas pessoas ainda não a conhecem".

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Presidente da Ocemg):
"( ... ) Precisamos ter o bom senso de chegar à conclusão de que

todos aqueles que estão trabalhando estão [fazendo isso] para o bem
comum. Não significa que estejamos aqui fazendo apologia ou a
defesa de fraudadores, de pessoas mal intencionadas, que querem
lesar não só outros seres humanos, mas também o patrimônio
público.
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Há duas vertentes em que temosde atuar. E preciso bom senso

e boa-vontade para a segurança dos conduzidos, mas também dos
condutores. ( ... )

( ... ) Falou-se aqui em linhas de financiamento. E necessário ter uma
cooperativa de crédito no ramo de transporte. Vocês já ouviram falar
que banco dá errado. As pessoas que lêem os jornais podem
constatar que os bancos e as financeiras fazem parte do segmento de
maior rentabilidade no Pais. Por que ainda não temos uma
cooperativa de crédito no ramo de transporte?".

2.2.12 - Ramo Turismo e Lazer
Caracterização
O Ramo Turismo e Lazer é composto por cooperativas que prestam

serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de
hotelaria, ou atendem direta e prioritariamente o seu quadro social
nessas áreas.

Atuação
Minas Gerais possui atualmente uma cooperativa pertencente ao

ramo, constituída por 230 cooperados.
Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Ocemg):
"O ramo das cooperativas de turismo chega a me entristecer, apesar

de o Estado de Minas Gerais possuir grande potencial para o turismo,
com circuitos turísticos, como o Circuito do Ouro, o Circuito das
Aguas, o Circuito das Cavernas, a exploração espeleolágica, os
Circuitos de Romaria e os Circuitos das Compras, de malharia. São
tantos os circuitos a serem explorados em Minas Gerais que o poder
público, sozinho, não dá conta. E preciso que haja vontade da
sociedade e vontade política".

Trechos da tala da Sra. Gilda Marilsa Dias Reis (Cooperativa de
Trabalho e Turismo - Cooperatur)

"( ... ) O turismo precisa ser planejado, administrado, e precisa de
estudos específicos. Contamos com profissionais de formações
diversas, todos atuando no planejamento em turismo e prestando
serviços específicos à atividade turística ( ... ).

( ... ) Como dificuldades, temos: a ausência de cultura de
planejamento turístico municipal pela grande maioria dos gestores
municipais ( ... ); a necessidade de planejamento contínuo em curto,
médio e longo prazos, e não de "milagres". Deve-se criar a cultura do
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gestor municipal - se ele não pode planejar para 5, 10 ou 20 anos,
que seria o certo, deve planejar para o período de sua gestão ( ... ); ( ... )
baixo índice de contratação de profissionais de turismo por causa do
descaso com o setor ( ... ); ( ... ) dificuldades de financiamento para o
setor, o que impossibilita o seu desenvolvimento; (...) carga tributária,
como já discutida aqui, é comum a outros ramos; (...) (em relação ao)
transporte turístico, o Decreto n 2 44.035".

2.2.13 - Ramo Especiais
Caracterização
O Ramo Especial é composto pelas cooperativas constituídas por

pessoas que precisam ser tuteladas ou que se encontram em situação
de desvantagem nos termos da Lei & 9.867, de 10/11199.

Atuação
Apesar de atualmente não existir cooperativas deste ramo em Minas

Gerais, estas se encontram em outros Estados brasileiros e atuam em
serviços sociais e educativos mediante atividades agrícolas,
industriais, comerciais e de serviços, contemplando deficientes físicos
e mentais, presidiários e ex-presidiários, adolescentes em situação
familiar com problemas financeiros, sociais e afetivos. O objetivo
principal destas cooperativas é o desenvolvimento social e da
cidadania dos seus cooperados, inserindo-os no mercado de trabalho.

No Brasil são 10 cooperativas que desenvolvem atividades com
mais de 500 cooperados.

Trechos da fala do Sr. Ronaldo Scucato (Ocemg):
"( ... ) As cooperativas especiais são constituídas por egressos de

penitenciárias, dependentes químicos, portadores de necessidades
psiquiátricas especiais, menores em situação de risco, que precisam
ser monitorados. E a direção da cooperativa é entregue a associados
voluntários, que não são dependentes de necessidades especiais. E
não temos nenhuma cooperativa especial no Estado de Minas Gerais-

( ... ) Temos 10 cooperativas especiais no País, 6 no Rio Grande do
Sul, 2 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Piauí.

( ... ) Um ponto importante é o voluntariado. O sistema cooperativo
nacional está de portas abertas para receber todos que, de uma forma
ou de outra, estejam desejando participar e se oferecer para o
voluntariado. Estamos esperando para que, juntos, possamos
constituir cooperativas para pessoas de necessidades especiais".
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III - Conclusão
Ao tratar da ordem econômica e financeira nacional, no capítulo que

rege os princípios gerais da atividade econômica, a Constituição da
República de 1988, em seu art. 174, § 2, determina de maneira
explícita que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo. Outra
referência da Carta Magna ao cooperativismo encontra-se no art. 146,
inciso III, alínea "c", que dispõe que lei complementar regulamentará o
"adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas;", aspecto relevante para cada um dos ramos
do cooperativismo brasileiro.

Em vigor desde dezembro de 1971, a Lei Federal & 5.764, que
define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas, e dá outras providências, apesar de
recepcionada pela nova Constituição, necessita de reparos. Dessa
forma, tramitam no Congresso Nacional três projetos que modificam a
mencionada lei, tornando-a mais adequada ao texto constitucional e à
realidade socioeconômica do País.

Percebemos, assim, que o cooperativismo passa por um momento
crucial para o seu desenvolvimento, já que estão sendo propostas
modificações significativas na sua estruturação.

Instalada um ano após a promulgação da Lei n° 15.075, de 2004,
que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo,
esta Comissão Especial, alérh de aprofundar o conhecimento e a
discussão sobre o tema, atingiu plenamente seu objetivo de tornar
pública a situação do cooperativismo no Estado.

Após a análise dos documentos apresentados e dos depoimentos de
representantes dos diversos ramos do cooperativismo, a Comissão
pôde concluir o seguinte: o cooperativismo no Brasil e em Minas ainda
tem muito a desenvolver, se comparado com o de outros países; o
cooperativismo em Minas Gerais vem se fortalecendo e se
organizando de forma inédita nos últimos anos; o cooperativismo de
crédito mineiro ocupa atualmente posição de vanguarda em relação
ao cooperativismo no País; em outros setores, é comparável ao dos
Estados mais avançados do País, como Paraná, São Paulo e Rio
Grande do Sul; o sucesso do desenvolvimento econômico e
institucional do País depende do desenvolvimento do cooperativismo,
que tem a missão de fornecer a estrutura de base para a produção de
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bens de consumo e a prestação de serviços.

De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil - OCB -,
existem 13 ramos de cooperativas no País. Os representantes de
cada um deles trouxeram ao conhecimento da Comissão sua situação
e demandas específicas, que serão apresentadas a seguir, como
recomendações da Comissão.

1 - Recomendações gerais
Ao Congresso Nacional:
Regulamentar, por meio de lei complementar, o art. 146, III, "c" , da

Constituição Federal, assegurando-se a não-incidência de tributos e
contribuições sobre o resultado do ato cooperativo; aprovar projeto de
lei sobre o cooperativismo. Há três proposições em tramitação no
Senado (Projetos de Lei n 9s 171, 428 e 605, de 1999). Sugere-se a
seguinte definição de ato cooperativo, em substituição à que consta
no art. 79 da Lei Federal n 2 5.746, de 1971:

"Art. ... - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus sócios, entre estes e aquelas, e pelas
cooperativas entre si, quando sócias, para a consecução dos objetivos
sociais.

§ 1 ° - O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

§ 2 0 - Os atos necessários à realização dos atos cooperativos a
estes se equiparam, quando vinculados à atividade econômica do
sócio e praticados pela cooperativa".

Aprovar o Projeto de Lei n2 3.767, de 2004, que adapta o Código
Civil à Lei do Cooperativismo, por meio da eliminação da exigência de
número mínimo de sócios para compor a administração de sociedades
cooperativas.

Ao Executivo Federal:
Inserir nos currículos do ensino fundamental, por meio da alteração

da Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, conteúdos e atividades relativos ao
cooperativismo: prever recursos para a capacitação de dirigentes,
executivos e associados de cooperativas no orçamento do
Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural - Denacoop -
e de outros órgãos voltados para o fomento do cooperativismo. Esses
recursos deveriam ser preferencialmente administrados pelas
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entidades de representação do setor.

Ao Executivo Estadual:
Criar o Fundo de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas

Gerais - Fundecoop -, com as seguintes finalidades: oferecer crédito;
financiar pesquisas e estudos para o desenvolvimento do
cooperativismo; financiar assistência técnica e consultoria de
informações às cooperativas para aperfeiçoamento de gestão e
desenvolvimento institucional sustentável; incluir representante da
Ocemg na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme
determina o art. 7Q da Lei n9 15.075, de 2004; implementar
efetivamente o Conselho Estadual de Cooperativismo - Cecoop.

Aos Legislativos Municipais:
Regulamentar de forma clara a não-incidência do Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - atinente ao ato cooperativo.
2 - Recomendações específicas
A análise dos depoimentos e documentos recebidos permitiu que a

Comissão reunisse uma série de demandas específicas de 11 dos 13
ramos do cooperativismo.

2.1 - Ramo Agropecuário
Diante do papel expressivo que as cooperativas exercem na

organização dos produtores rurais, os dirigentes desse ramo do
cooperativismo freqüentemente se referem aos problemas intrínsecos
do setor produtivo como se fossem problemas das próprias
cooperativas.

Os entraves ao desenvolvimento da agropecuária nos aspectos de
gestão do agronegócio, relação com o fisco estadual e federal, além
de questões ambientais e de infra-estrutura e logística, têm fóruns
específicos de discussão nesta Casa. As demandas apresentadas a
esta Comissão Especial serão encaminhadas oportunamente às
Comissões temáticas permanentes da Assembléia Legislativa para
deliberação.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Agilizar a apreciação do Projeto de Lei n 2 1.911/2004, que altera a

Lei n Q 13.949, de 2001, que estabelece o padrão de identidade da
cachaça de Minas.

Ao Executivo Estadual:
Expandir os incentivos fiscais para a agregação de valor no Estado.
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Minas precisa ter indústria de processamento no Estado; rever a
Lei ri 2 15.956, de 2005, que altera o art. 12 da Lei ri 2 10.992, de 2002,
restringindo a utilização de crédito de ICMS pelo produtor de leite;
incluir o mel e a própolis na merenda escolar; inibir a atuação de
empresas que concorrem com as cooperativas com base na
sonegação e na fraude, em especial na comercialização do café,
quando a sonegação do Funrural é utilizada para frustrar o trabalho
das cooperativas; rever o entendimento do Fisco Estadual de que a
prestação de serviços da cooperativa aos cooperados na secagem de
grãos, por agregar valor, está sujeita à cobrança do ICMS (vide caso
das cooperativas de grãos da região de Unaí); apoiar o fortalecimento
da cachaça artesanal de Minas, em especial na meta de formalização
dos alambiques em parceria com as cooperativas do setor.

Ao Executivo Federal:
Readmitir a possibilidade de opção das cooperativas de cachaça de

alambique pelo Simples;
- Ramo consumo

A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB:
Questionar a constitucional idade do art. 69 da Lei 9.532, que

equipara uma cooperativa de consumo a qualquer outra pessoa
jurídica, e fazer gestões junto ao Congresso Nacional para alterar o
mencionado artigo com a finalidade de dar tratamento tributário
adequado ao ato cooperativo.

Ao Executivo Estadual:
Estender às cooperativas a norma de não-aproveitamento do total

de crédito fiscal para produtos de laticínios e frigoríficos, vantagem
conferida a frigoríficos e laticínios; tornar perene a concessão de
crédito presumido de ICMS ao setor de massas e produção de farinha
de trigo, determinada pelo Decreto n 9 44.206, de 14/1/2006,
atualmente com prazo de vigência estipulado até dezembro de 2006,
cuidando para que o benefício proporcionado pela medida continue
desonerando o consumidor final; implementar linha de crédito especial
para investimento em infra-estrutura das cooperativas de consumo.

2.3 - Ramo crédito
Ao Congresso Nacional:
Aprovar projeto de lei que assegure o acesso das cooperativas de

crédito - diretamente ou por via de bancos cooperativos - a recursos
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do Fundo de Amparo do Trabalhador, mediante modificação do
art. 9 da Lei n 2 8.019, de 1990, e do art. 22 da Lei n°8.352, de 1991;
retirar as cooperativas de crédito do rol das entidades mencionadas
no § 1 2 do art. 22 da Lei n°8.212, de 1991, deslocando o adicional de
2,5% sobre a folha de pagamento, hoje devido ao INSS, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop -, e
equiparando o ramo crédito aos demais ramos cooperativos;
regulamentar o sistema nacional de crédito cooperativo mencionado
no art. 192 da Constituição, pela aprovação do Projeto de Lei n°293,
de 1999, já aprovado no Senado; conceder permissão à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e, sobretudo, aos Municípios, para
movimentarem recursos mediante cooperativas de crédito, o que pode
ser feito pela regulamentação do art. 192 da Constituição em lei
complementar que reconheça a competência de cada um dos entes
federados para dispor sobre o tema; revogar ou alterar o art. 40 da Lei
Federal n 9 4.595, de 31112/64, conhecida como Lei do Sistema
Financeiro Nacional, que determina que as cooperativas de crédito só
podem conceder empréstimos a cooperados com mais de 30 dias de
inscrição; alterar a redação dos seguintes dispositivos da Lei Federal
n 2 5.764, de 16112/71: § 3 1 do art. 24, excluindo o limite máximo de
12% de juros ao ano que poderá incidir sobre a parte do capital
integralizada e determinando que a cooperativa defina, por meio de
sua assembléia geral, o percentual de juros a incidir sobre essa parte
do capital; parágrafo único do art. 51 e o § l Q do art. 56, com o intuito
de fortalecer as barreiras contra a prática do nepotismo. Sugere-se a
seguinte redação: "Art. 51 -

Parágrafo único - Não podem compor uma mesma Diretoria ou
Conselho de Administração o cônjuge ou companheiro(a) e os
parentes entre si até o 3 (terceiro) grau, em linha reta ou colateral,
por consangüinidade ou afinidade.

(...)
Art. 56 -
§ l - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos

inelegíveis enumerados no artigo 51, o cônjuge ou companheiro(a) e
os parentes dos diretores até 3 (terceiro) grau, em linha reta ou
colateral, por consangüinidade ou afinidade, bem como os parentes
entre si até esse grau."; "caput" do art. 56, aumentando a duração do
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mandato dos membros do conselho fiscal para dois anos. Sugere-
se a seguinte redação: "Art. 56 - A administração da sociedade será
fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos
associados, pessoas físicas, eleitos pela Assembléia Geral, com
mandato de no máximo 2 (dois) anos, sendo permitida apenas a
reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes."; propor a
alteração do inciso VII do art. 1.094 da Lei Federal n 2 10.406, de 2002,
o novo Código Civil, para que o fundo de reserva, no caso de
dissolução da cooperativa, tenha como destinação um banco
cooperativo.

Ao Executivo Federal:
Por meio de resolução do Conselho Monetário Nacional ou de

circular do Banco Central: revisar os percentuais de ponderação de
risco das operações intra-sistema; fixar diretrizes para o
funcionamento dos fundos garantidores de solidez; estabelecer níveis
de cooperativas para fins de supervisão; revisar os critérios para fins
de exposição de risco em alocações de recursos por parte das
cooperativas centrais; conceder permissão às cooperativas de crédito
para acessarem diretamente ou por meio de bancos cooperativos os
recursos de fundos constitucionais (FCO e outros); revogar a
Instrução Normativa - SIRE n 9 333, de 2003, que pretende tributar o
resultado das aplicações financeiras de titularidade das cooperativas
de crédito; dar continuidade às diligências, especialmente no
Departamento de Polícia Federal, para flexibilizar as exigências de
segurança das unidades de atendimento das cooperativas de crédito,
em relação às dependências que não se situem em ambiente externo
(alteração da Portaria DPE - Comando Nacional, dispensando a
apresentação de plano de segurança ou mesmo o pagamento da taxa
anual); tornar efetivo, no âmbito das cooperativas de crédito e bancos
cooperativos, o acesso ao mecanismo do desconto da consignação
em folha, relativamente aos empréstimos e outras obrigações
assumidas pelos servidores públicos federais associados em
cooperativas de crédito e bancos cooperativos (cumprimento da
regulamentação contida no Decreto n°4.961, de 20/1/2004); conceder
autorização em órgãos públicos federais - administração direta,
autarquias e fundações - para que os bancos cooperativos, por meio

rÂ
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das cooperativas de crédito, possam ser agentes de pagamento
de remuneração dos trabalhadores no serviço público federal; permitir
a captação de recursos da poupança rural, em nome dos bancos
cooperativos, por todas as cooperativas de crédito e não apenas pelas
de crédito rural e as de livre admissão de associados (modificação da
Resolução n2 3.188, de 2004, do Conselho Monetário Nacional);
definir com mais precisão a jornada de trabalho nas cooperativas de
economia e crédito, uma vez que o próprio Poder Judiciário não tem
posição clara quanto ao número de horas a serem trabalhadas por
empregados dessas cooperativas, o que causa insegurança para os
trabalhadores e administradores.

Ao Executivo Estadual:
Possibilitar aos servidores públicos estaduais receberem os seus

proventos e aposentadorias por crédito direto em conta corrente
mantida na cooperativa de crédito da qual for associado, conforme
previsto na Lei n°15.075, de 2004

Aos Legislativos Municipais:
Regulamentar, de forma clara, a não-incidência do Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - atinente ao ato cooperativo;
possibilitar aos trabalhadores do serviço público cooperados
receberem sua remuneração em sua cooperativa de crédito.

2.4 - Ramo Educacional
Pleitear à Secretaria de Educação e ao Sindicato dos Professores -

Sinpro-MG - a criação de regras específicas para que as cooperativas
educacionais, que não visam ao lucro, recebam tratamento
diferenciado em relação às escolas públicas e particulares; incluir as
cooperativas educacionais no rol de entidades passíveis de opção
pelo Simples, para que estejam em igualdade de condições com as
instituições de educação particulares, que se enquadram na definição
de pequena e média empresa e obtêm esse benefício; pleitear o apoio
da Ocemg e da OCB para renegociação de dívidas das cooperativas
educacionais no INSS e concessão de crédito como os obtidos pelas
cooperativas agrícolas; pleitear anistia para as dívidas no INSS, que
são o principal obstáculo para a viabilidade das cooperativas
educacionais; rever as normas bancárias que exigem o
comprometimento do patrimônio pessoal dos diretores para
concessão de crédito às cooperativas educacionais; pleitear incentivos
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fiscais para o cooperativismo educacional no Brasil, já que é
evidente a importância estratégica da questão educacional no País;
criar linhas de crédito especiais, com taxas e juros reduzidos e
exigência de garantias coerentes com as características do
cooperativismo educacional, conforme diretriz enunciada na Lei n
15.075, de 2004; divulgar, com o apoio da Ocemg, a lista dos
associados de cooperativas educacionais e promover a cooperação
entre estas e as cooperativas dos demais ramos. Uma forma de
cooperação seria a realização de convênios com as cooperativas de
crédito e agropecuária, que repassariam o Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social - Fates - e teriam como contrapartida a
capacitação de cooperados ou seus dependentes; organizar, com
apoio da Ocemg, a Federação das Cooperativas Educacionais.

2.5 - Ramo Habitacional
Discutir, com apoio da Ocemg, o atendimento que as cooperativas

do ramo habitacional vêm recebendo da Cemig e da Copasa.
2.6 - Ramo Mineral
Aos dirigentes da Ocemg e da Sebrae:
Apoiar cooperativismo mineral com programa emergencial de

formação cooperativista.
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da ALMG:
Estudar a denúncia feita pelo Sr. José Alves da Silva, da Federação

Nacional dos Garimpeiros - Fenag - com relação à exploração de
esmeraldas sem a devida autorização legal por cooperativa de
garimpeiros desde 1999; debater, em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos, a situação da mineração de pedra-sabão no
Município de Ouro Preto e região, com ênfase na formação de
cooperativas de mineração, nas dificuldades de obtenção do direito
mineral e na utilização de trabalho infantil nessa atividade.

Ao Executivo estadual:
Explicar a política tributária na atividade mineraria no aspecto de

cobrança diferenciada de impostos, conforme depoimento do Sr.
Sivaldo Pereira Nascimento, da Cooperativa Mista dos Garimpeiros de
Capoeirama - Cooperama: "Na mineração (garimpeira), para levar
urna mercadoria de Nova Era ao Rio de Janeiro, pagamos 18% de
impostos. A Vale do Rio Doce paga 2%. As empresas minerárias
pagam somente 2%."; estudar a possibilidade de o Estado realizar a

rÃ
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pesquisa mineral como meio de apoio às atividades das
cooperativas do ramo mineral.

2.7 - Ramo Produção
- pleitear ao BDMG, com o apoio da Ocemg, recursos para aquisição

dos ativos da Companhia Industrial Itaunense, pela Cooperativa de
Produção de Artigos Têxteis - Coopetex -, em leilão a ser ordenado
pelo Judiciário.

2.8 - Ramo Saúde
As cooperativas desse ramo defendem a tese de que a cobrança de

impostos sobre o seu faturamento é uma forma de bitributação e
entendem que isso as prejudica.

De acordo com os seus representantes, as cooperativas têm
natureza jurídica "sui generis", pois praticam atos em nome dos
sócios, diversamente das sociedades comerciais, que agem em nome
próprio. Por conseguinte, os sócios da cooperativa já são tributados,
como profissionais autônomos, pelos atos praticados por ela - ISSQN,
INSS, IRPE.

Um exemplo de tributação indevida que aflige o segmento de saúde
suplementar é a cobrança do ISSON sobre o valor total dos ingressos
nas cooperativas. Essa forma de tributação é inadequada e absurda,
pois as cooperativas, a exemplo da Unimed, não prestam serviços
hospitalares, médicos, laboratoriais, etc. Na verdade, esses serviços
são prestados diretamente pelos hospitais, médicos e laboratórios,
que já contribuem ao fisco municipal.

Ao Congresso Nacional:
Incluir dispositivo na Lei Complementar n 2 116, de 2003, que,

expressamente, retire os valores relativos aos serviços já tributados
da base de cálculo do 155, nos termos do Projeto de Lei
Complementar n Q 183, de 2001, que aguarda aprovação na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania -CCJC - da Câmara dos
Deputados e tem como relator o Deputado Carlos Mota.

2.9 - Ramo Trabalho
Segundo a federação que congrega as cooperativas do ramo, os

órgãos responsáveis pela fiscalização das relações de trabalho muitas
vezes não compreendem a natureza da atuação dessas cooperativas.
Por esse motivo, a federação entende ser fundamental o apoio da
Ocemg para que as cooperativas possam se enquadrar nos critérios
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para Identidade da Cooperativa de Trabalho definidos pela
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCR - após consulta e
discussão com o ramo.

Ao Congresso Nacional:
Aprovar o Projeto de Lei n 2 6.449, de 2005, que visa a definir o ato

cooperativo típico da cooperativa de trabalho e regulamentar a relação
do cooperado com a cooperativa;

Aos Executivos Estadual e Municipais:
Fomentar as cooperativas de trabalho por meio da criação de linhas

de crédito do BDMG; possibilitar às cooperativas de trabalho a
apresentação de projetos de capacitação para obtenção de recursos
públicos específicos no Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e
Renda - Ceter; estimular e apoiar os Municípios mineiros na
aprovação de leis que isentem do ISSON as cooperativas de trabalho.

2.10 - Ramo Transporte
Ao Congresso Nacional:
Estender a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -

IPI -, como ocorre com os táxis, aos cooperados transportadores de
passageiros usuários de "vans", nos termos do Projeto de Lei n2
6.215/2005, em tramitação na Câmara dos Deputados.

Aos Executivos Estadual e Municipais em relação ao transporte de
passageiros em "vans", nas licitações para contratação de serviço de
transporte de passageiros:

Eliminar a exigência de que os veículos estejam em nome da
cooperativa; eliminar a exigência de capital mínimo de 10% do valor
da contratação; estender os contratos ao mês de janeiro para
viabilizar o requerimento da isenção do IPVA na Receita Estadual, ou
alterar a determinação da Receita Estadual de exigir a vigência de
contrato já em 1 de janeiro para a obtenção do benefício; admitir a
utilização em transporte escolar de "vans" adaptadas para número
maior de passageiros e para mais segurança limitar a exigência de
acompanhante ao transporte de crianças menores 7 anos, a exemplo
do que ocorre em Brasília; permitir alterações na relação de
transportados em um prazo menor que o atualmente exigido, de 12
horas de antecedência da viagem; incluir as cooperativas no rol de
entidades que podem optar pelo sistema de controle tributário Simples
Minas; rever, com a intermediação da Ocemg, os dispositivos do
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Decreto & 44.035, de 2005, que limitam o trabalho das
cooperativas, especialmente os seguintes itens: obrigatoriedade da
vistoria dos veículos pela cooperativa; contrato celebrado entre a
cooperativa e o proprietário do veículo (art. 42 , inciso III, § lQ);

autorização para o fretamento contínuo (art. 7, inciso IV); autorização
para fretamento eventual (art. 8); relação nominal das pessoas que
serão transportadas (art. 8, § 2); padronizar a metodologia de
fiscalização; desvincular das cooperativas as penalidades aplicadas
aos veículos e aos condutores, responsabilizando apenas o
cooperado infrator; incluir representantes da Federação das
Cooperativas de Transporte na Junta Administrativa de Recursos de
Infração - Jari - do DER; estabelecer pauta oficial para o custo de
quilômetro rodado nas diversas regionais do DER.

Ao Executivo estadual em relação ao transporte de carga em
motocicletas: estabelecer, com apoio da Ocemg e Fetranscoop,
regulamentação para o transporte de carga em motocicletas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres: reconhecer as "vans"
como veículos de transporte de passageiros, por meio da classificação
dessa modalidade de transporte no âmbito do Código de Trânsito.

2.11 - Ramo turismo e lazer: criar linhas de financiamento
específicas para desenvolvimento do setor de turismo por meio de
cooperativas do ramo.

Anexos
A tabela referente aos Requerimentos aprovados foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 20.4.2006.
2 - Documentos recebidos
A conquista dos cerrados - Coopadap (em 6112/2005);
Almanaque da Coopen BH - Cooperi BH;
Apresentação - Agronegócios - Sebrae MG;
Apresentação - Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé

Ltda - Cooxupé;
Apresentação - Cooperativismo de Trabalho: Aspectos doutrinários,

legais e operacionais - Fetrabalho;
Apresentação - Desafios do Bancoob - Bancoob;
Apresentação - O Ramo Saúde do Cooperativismo - Unimed-BE-3;
Apresentação - Sicoob-Saromcredi;
Apresentação - Turismo - Sebrae-MG;

L4
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Apresentação - Unidade de Acesso a Serviços Financeiros -
Unidade da Cultura da Cooperação - Sebrae;

Aspectos tributários na legislação mineira - Cooxupé (em
6/12/2005);

Cofal (em 23/3/2006);
Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda -

Consul;
Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte - Coopen BH (em

16/3/2006):
Cooperativas de Consumo (em 21/2/2006);
Cooperalur - Cooperatur (em 21/3/2006);
Cooperouro no cenário de Minas - Cooperouro;
Debate na Assembléia sobre cooperativas de consumo - Coopeder

(em 21/2/2006);
Diagnóstico do Cooperativismo Educacional - Coopen BH;
Manual do cooperado - Coopermontes;
Matéria: Licitação - Modalidade Tomada de Preços - Frente

parlamentar de apoio ao cooperativismo da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul - Frencoop/RS;

Movimento Nacional de Valorização do Trabalho - Coopera Trabalho
(em 16/3/2006);

Ofício - Coopermontes (em 28/1012005);
Ofício - Cooptrt (em 23/11/2005);
Ofício CA - 1912005 DIA - Coopeder (em 22/11/2005);
Uma cooperativa mista urbana - Cooperativa Editora e de Cultura

Médica Ltda - Coopmed.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto - José Henrique.
- Publique-se para os fins do art. 114 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há condições de

continuarmos os trabalhos, pois o primeiro projeto a ser votado é uma
emenda à Constituição e não há sequer número de Deputados para
discussão.

O Plenário está parecendo uma torre de babel. O PMDB está
brigando com Itamar. e ninguém está entendendo essa briga. O

1
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quadro político está bastante confuso, pois as eleições já
contaminaram o sabá legislativo. Dessa forma, é melhor deixar a
discussão para amanhã.

Segundo a imprensa, parece que o Governador decidiu que a festa
deste ano, conforme determina o art. 256, será transferida de Ouro
Preto para Diamantina. Ainda bem que não é para Copacabana. Mas,
do jeito que as coisas andam, sem nenhuma explicação para a
Assembléia, fica difícil. O Governador nos deve uma explicação. E
preciso que a Assembléia esteja cheia para discutir esse assunto, com
dignidade e razão.

Portanto, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, esta reunião,
conforme determina o Regimento Interno.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, tendo em vista a
existência de matérias relevantes na pauta e a necessidade de sua
apreciação, nesta reunião ordinária de terça-feira, a Casa precisa
votá-las. São vários os projetos de grande relevância. Fazendo a
mesma observação do meu colega Deputado Rogério Correia,
cumprindo o Regimento Interno, V. Exa. pode observar a ordem do
dia. Até às 16h115min, houve a comunicação da Presidência e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. E óbvio que, na 2
Parte, a iniciar-se agora, ocorrerá a votação dos projetos. Em face da
ausência de alguns parlamentares em Plenário, solicito a V. Exa. que
faça a recomposição do quórum. Não é possível, em plena terça-feira,
que não façamos pelo menos essa recomposição, para verificar se
poderemos ou não votar, obedecendo ao preceito regimental.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, como esta
Presidência não apresenta estrabismo, miopia aguda nem cegueira
parcial, verifica, de plano, a existência de poucos Deputados em
Plenário e convida V. Exa. para prodecer à chamada para
recomposição de número regimental.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados.
Portanto, não há quórum para continuação dos trabalhos.

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

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
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Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

N 95 16.810, 16.814 E 16.870, EM 7/3/2006
Às 15h05min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria OUvia e os Deputados Adalclever Lopes e Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão.
A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente,
o Vice-Presidente e designar os relatores para emitirem parecer sobre
os vetos às Proposições de Lei n 2s 16.810, 16.814 e 16.870 e solicita
• distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas. Feita
• apuração dos votos, ficam eleitos, por unanimidade, para Presidente
• Deputada Maria Olívia e para Vice-Presidente o Deputado Dimas
Fabiano, os quais são empossados. A Deputada Maria Olívia
agradece a confiança dos colegas e designa o Deputado Adalciever
Lopes como relator para emitir parecer sobre vetos às três
proposições acima citadas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada
no dia 9 de março, quinta-feira, às 10 horas, determina a Iavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2006.
Adalclever Lopes, Presidente - Fahirn Sawan - Célio Moreira.

ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES

N25 16.810, 16.814 E 16.870 NA 4 Ê SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 14/3/2006

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria OUvia e Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Carlos
Gomes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e o

rsLal
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Deputado Adalciever Lopes, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar o veto parcial à Proposição de Lei n 9 16.814, em turno único, e
informa que os vetos às Proposições de Lei n 9s 16.810 e 16.870 foram
retirados de pauta por terem sido apreciados na reunião anterior. O
Deputado Adalclever Lopes, com a palavra, faz a leitura do seu
parecer, o qual conclui pela manutenção do veto oposto ao inciso III
do art. 49 e pela rejeição do veto ao art. 52 e aos incisos III e VII do art.
6 da Proposição de Lei n2 16.814. Colocado em discussão e em
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata da presente reunião e encerra os trabalhos desta
Comissão.

Sala das Comissões, 14 de março de 2006.
Maria Olívia, Presidente -Adalciever Lopes - Jô Moraes.

ATA DA 5? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15? LEGISLATURA, EM 4/4/2006
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, George Hilton, Gustavo
Corrêa e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 3.061, 3.074, 3.092,
3.095, 3.102 e 3.111/2006 e Projeto de Lei Complementar & 7812006
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.062, 3.065, 3.072, 3.075, 3.083,
3.088, 3.097, 3.099, 3.104 e 3.110/2006 (Deputado Gilberto Abramo);
3.069, 3.077, 3.079, 3.094, 3.089, 3.100, 3.105 e 3.114/2006
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(Deputado George Hilton); 3.059, 3.073, 3.076, 3.085, 3.090,
3.093, 3.103 e 3.107/2006 e Projeto de Lei Complementar n 2 79/2006
(Deputado Sebastião Costa); 3.058, 3.070, 3.078, 3.080, 3.091, 3.101,
3.106 e 3.109/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); 3.057, 3.064, 3.071,
3.082, 3.086, 3.087, 3.096, 3.098, 3.108, 3.112 e 3.113/2006
(Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 19 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 12 turno, dos Projetos
de Lei n2s 2.021/2004 na forma do Substitutivo n 2 1, 2.752 e
3.004/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.919 com as
Emendas n 2s 1, 2 e 3 e 3.010/2006 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 2.954 e 2.989/2006 ambos na forma do Substitutivo n 2 1
(relator: Deputado George Hilton); 3.012/2006 com a Emenda n 2 1
(relator: Deputado Gustavo Corrêa). Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucional idade, no 12 turno, dos Projetos de Lei n2s
2.925/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição); 2.997/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); e
3.028/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). São
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n 2s 2.924/2006
(relator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição); à
Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei n 2 2.680/2005
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); ao
Presidente do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais o Projeto de Lei n 2 2.979/2006 (relator: Deputado
Gustavo Corrêa); ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
os Projetos de Lei n9s 3.013 e 3.056/2006 (relator: Deputado
Sebastião Costa) e 3.054/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). O
parecer sobre o Projeto de Lei n 2 2.937/2006, no 12 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2 Fase da 2 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
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
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Projetos de Lei ns 2.013/2004. 2.802, 2.806, 2.951, 3.024, 3.032,
3.045 e 3.058/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa).; 1.903/2004
com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado George Hilton, em virtude de
redistribuição); 2.594, 3.029, 3.049. 3.051, 3.060 e 3.062/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 2.838 e
3.036/2006 (relator: Deputado George Hilton); 2.852, 2.860, 2.968,
3.022, 3.023, 3.033, 3.038 e 3.04212006 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 3.016, 3.021 e 3.06112006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.030/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de
redistribuição); 3.052, 3.064 e 3.067/2006 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão). 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 os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei n os 3.059 (relator: Deputado Sebastião Costa),
3.047/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.050 e 3.009/2006
(relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.044 e 3.01712006 (relator:
Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.043 e 2.964/2006 (relator:
Deputado George Hilton); ao DER, os Projetos de Lei ns 3.046/2006
(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.034 e 3.053/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.031/2006 (relator: 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 trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Sebastião Costa -

George Hilton.	-	 -
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO COOPERATIVISMO, EM 5/4/2006
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Paulo Piau, Laudelino Augusto e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar o relatório final da Comissão e registra a presença dos Srs.
Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg; e Trajano Raul Ladeira de
Lima, Presidente da Coocen. A Presidência concede a palavra à
Deputada Ana Maria Resende, relatora, que procede à leitura do seu
relatório. Submetido à discussão e à votação, é aprovado o relatório
final da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e demais participantes,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Ana Maria Resende -

José Henrique.
ATA DA 62 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 ê LEGISLATURA, EM 614/2006

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia (substituindo o Deputado Roberto Ramos, por indicação
da Liderança do Bloco BPSP) e os Deputados Durval Angelo, Paulo
Cesar e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual, é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 12 Fase da 21
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, no 1 2 turno, o parecer pela
aprovação, na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Saúde, do
Projeto de Lei n 2 1.987/2004 (relator: Deputado Durval Angelo).
Passa-se à 2g Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei ns 2.407/2005 (relator:
Deputado Paulo Cesar); 2.428/2005 com a Emenda n 9 1 (relator:
Deputado Roberto Ramos); e 2.994/2006 (relator: Deputado Durval
Angelo), que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à Y
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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 André
Quintão e Doutor Ronaldo em que solicitam a realização de reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Participação Popular, para,
em audiência pública, integrar as atividades do Dia de Luta dos Povos
Indígenas; Biel Rocha em que solicita a realização de reunião da
Comissão para, em audiência pública, se debater a situação de cinco
cubanos encarcerados nos Estados Unidos desde 1998; Durval
Angelo, Paulo Cesar e Gustavo Valadares em que solicitam seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar,
solicitando providências para se apurar a denúncia de invasão da
residência do Sr. Antônio Barão, por policiais militares, no Município
de Itinga; Durval Angelo (7) em que solicita que a reunião possa
debater possíveis violações de direitos humanos relacionados com
conflitos agrários ocorridos no Município de Santa Vitória; em que
solicita seja ouvido na reunião o Sr. Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Procurador de Justiça; em que solicita seja marcada visita da
Comissão, com a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, à
Escola Municipal Prof. Daniel Alvarenga, para se debater a defesa dos
direitos da criança e do adolescente; em que solicita a participação da
Consultoria da Comissão no Fórum de Direitos Humanos que se
realizará no dia 10/4/2005, às 15 horas, no Conselho Regional de
Psicologia; em que solicita seja enviada manifestação de aplauso ao
Sr. Saulo Coelho, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, pelo inestimável apoio que vem prestando à Comissão; em
que solicita seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Políticas
Sociais, de Belo Horizonte, para que estude a possibilidade de se
implantar um centro de referência multidisciplinar para a pessoa com
deficiência em cada administração regional, atendendo ao que foi
deliberado pelas Conferências Municipais da Criança e do
Adolescente e da Assistência Social; e em que solicita seja
encaminhada correspondência à BHTRANS, para que estude a
viabilidade de se estender o benefício de gratuidade no transporte
coletivo às pessoas maiores de 18 anos com deficiência leve ou
moderada. Após a aprovação dos requerimentos supracitados, a
Presidência registra a presença dos Srs. Afonso Henrique de Miranda
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Teixeira, Procurador de Jutiça e Coordenador do CAO-DHAC-CA
das Promotorias de Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos
Agrários; Fausto Borges Ferraz Lorena, empresário; e Juarez Távora
Morais Lorena, produtor rural, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo, como autor do requerimento que
deu origem ao debate tece considerações iniciais sobre violação de
direitos humanos ocorridos em Santa Vitória; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Roberto Ramos, Presidente - Maria OUvia - Biel Rocha.

ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 49

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
11/4/2006

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Bilac Pinto e Dimas Fabiano, 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 Dimas Fabiano, 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: em turno único, Projetos
de Lei n9s 2.852/2006 (Deputado Ivair Nogueira); 2.860/2005
(Deputado Bilac Pinto); 3.030/2006 (Deputado Célio Moreira). Passa-
se à 24 Fase da 22 Parte, 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 2.971/2006 (relator: Deputado Dimas Fabiano);
3.030/2006 (relator: Deputado Célio Moreira), que receberam parecer
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por sua aprovação na forma original. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.284, 6.306,
6.307, 6.317, 6.331, 6.340 e 6.342/2006. Passa-se à 3 Fase da 2?
Parte, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Célio Moreira, em que solicita seja enviado ofício ao DER-
MG pedindo providências para a melhoria da Rodovia MG-430, que
liga as cidades de Igaratinga e Divinópolis. 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, 18 de abril de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Finto - Weliton Prado.

ATA DA 5? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM

11/4/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Sávio Souza Cruz e André Quintão, 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 Sávio Souza Cruz, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos
de Lei ns 3.060 e 3.067/2006, (Deputada Vanessa Lucas);
3.061/2006, (Deputado Domingos Sávio); e 3.021/2006, (Deputado Gil
Pereira). Passa-se à 22 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 n2s 6.344 e
6.376/2006. 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, 18 de abril de 2006.
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Biel Rocha, Presidente - Elisa Costa.

ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO -
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/4/2006
Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Juiz de Fora a

Deputada Jô Moraes, membro da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Sebastião Helvécio e Biel Rocha.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes,
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 debater o
tema "Geração de trabalho, emprego e renda", tendo como objetivo a
divulgação, o esclarecimento e a promoção dos diversos programas
disponíveis de geração de emprego e renda. A Presidência interrompe
a 1? Parte da reunião para ouvir as Sras. Cláudia Cybelle, Assistente
Técnica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Sônia Regina Carvalho, Assessora Técnica da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes; Euneide Ferreira Costa, Gerente
de Mercado da Caixa Econômica Federal; e o Sr. Wagner Francisco
Alves Pereira, Presidente do Ceter, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais e,
logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e
demais presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes.

ATA DA 84 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/4/2006
As 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e José Henrique
(substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão

rsl1W



1041
presentes, também, os Deputados Dilzon Meio e Marias
Fernandes. 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 ouvir o Secretário de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho
e assessores, que apresentarão relatório consubstanciado dos
trabalhos e atividades desenvolvidos por essa Secretaria e pelo
Copam no ano de 2005, bem como as perspectivas para 2006 e
comunica o recebimento de ofício do Sr. limar Bastos Santos,
Presidente da Feam, encaminhando cópia impressa e em CD-ROM do
Relatório Final do Projeto 'Inspeção Veicular: Capacitação e Avaliação
Inicial", que trata dos resultados das inspeções realizadas no período
de junho de 2003 a novembro de 2005. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n Q 2.594/2005, em turno único, para o
qual designou relator o Deputado João Leite. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. José Carlos
Carvalho e Shelley de Souza Carneiro, respectivamente, Secretário e
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; limar Rastos Santos, Presidente da
Feam; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF; Paulo
Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Igam, e Cei. Helvécio Gomes,
Diretor de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Laudelino Augusto tece as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráticas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 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 2 6.366/2006. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 2.23412005. Passa-se à 32 Fase da 20 Parte,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada audiência pública nesta Casa com a finalidade de conhecer
os termos do Protocolo de Intenções assinado entre a Codemig e a
Copasa, referente à concessão de exploração mineraria; e Laudelino
Augusto e Durval Angelo, em que solicitam seja realizada visita à
Superintendência da Polícia Federal-MO, em conjunto com a
Comissão de Direitos Humanos, para discutir questões relativas ao
inquérito que apura a deposição de lixo no Município de Inconfidentes.
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, 18 de abril de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 9 LEGISLATURA, EM 18/4/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Mala, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n 2s 2.93012006 (relator: Deputado Leonardo Moreira) e 2.980/2006
(relator: Deputado Weliton Prado). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.088, 6.089 e
6.239/2006, com a Emenda n 1 apresentada; e 6.298, 6.301 a 6.304,
6.316, 6.333, 6.364, 6.365, 6.387, 6.393 e 6.394/2006. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n2 2.864/2005. Passa-se à 3 4 Fase da 22 Parte (Ordem
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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 Zé Maia, em que solicita
seja realizada reunião no Município de Monte Carmelo para debater,
em audiência pública, a segurança pública nesse Município e região;
Célio Moreira, em que pleiteia seja incluído no debate solicitado em
requerimento, para tratar da segurança pública no Município de
Paraopeba e aprovado por esta Comissão, o Distrito de São José da
Lagoa, do Município de Curvelo, devido ao seu alto índice de
criminalidade; Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja enviada
manifestação de aplauso ao Sr. Adão dos Anjos, Diretor-Geral da
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, e aos policiais mencionados,
lotados na 16 2 Delegacia Distrital Seccional Noroeste, por sua atuação
nas investigações do caso do "bebê da Pampulha"; e Antônio Júlio,
em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Município de
Frutal para analisar as investigações sobre falsificação de assinatura
deste Deputado em certidão. 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, 18 de abril de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.860/2005
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n2

2.86012005 visa dar a denominação de Ivo Lopes Franco ao trecho da
Rodovia AMG-3055 que liga o Município de Belmiro Braga ao
entroncamento das Rodovias BR-040 e MG-353.

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.
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Fundamentação

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objetivo da proposta prestar justa
homenagem à memória de Ivo Lopes Franco, pessoa de reputação
ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Belmiro
Braga.

Cidadão exemplar, teve participação ativa na defesa dos interesses
comunitários e sociais; hábil empreendedor, foi de sua iniciativa a
fundação da Cooperativa dos Produtores de Leite da região. Assim,
angariou o respeito e a admiração dos moradores do referido
Município.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

n Q 2.860/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI
2.967/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Socia
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n9
2.967/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação d s Sem
Casa de Rio Pomba, 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 entidade em causa defende, em sua área de atuação, os

interesses, os direitos e as demandas sociais dos seus associados.
Na consecução de seus objetivos promove ações na área de

moradia, beneficiando a população de baixa renda, firma convênios e
parcerias com órgãos públicos e privados, incentiva o voluntariado,
firma intercâmbio com entidades científicas e capta recursos
financeiros e materiais destinados a projetos para viabilizar obras de
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infra-estrutura.

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

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

n 9 2.967/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.970/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marlos Fernaride$, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Lar dos I 4losos Padre Panfílio, com
sede no Município de Nova Ponte.

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

Fundamentação
O Lar dos Idosos Padre Panfílio é uma instituição sem fins lucrativos

e tem como objetivo acolher e amparar pessoas idosas de ambos os
sexos em asilo, fornecendo-lhes roupas, alimento, assistência médica
e hospitalar.

Atuando em parceria com o Município, oferece suportes
assistenciais aos idosos dentro e fora do lar. Seu trabalho é
reconhecido pela coletividade de Nova Ponte e contribui
significativamente para a construção da cidadania.

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

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

2.970/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

L1
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2.976/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Centro Habitacional dos Idosos de
Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc -, com
sede no Município de Pouso Alto.

A 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 a promoção de atividades

que possam desenvolver a comunidade de Pouso Alto, com recursos
próprios, com doações ou. empréstimos. Tem sua atenção voltada
para os idosos, para os quais busca junto ao poder público e à
iniciativa privada apoio para resolver os seus problemas.

Com parceria de outras instituições, cria centros de convivência para
idosos e promove atividades assistenciais, eventos culturais,
educacionais e de lazer.

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

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

2.97812006, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.070/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, de autoria do Deputado Márcio Passos,
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro São Francisco, com sede no Município de
Cássia.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
23/3/2006, 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 2 12.972, de 1998 - alterada pela Lei n2

15.430, de 2005 - que disciplina a matéria, são requisitos para que as
entidades filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no
âmbito estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica, estejam em
regular funcionamento no Estado há mais de um ano, os cargos de
sua direção não sejam remunerados e os seus diretores sejam
pessoas reconhecidamente idôneas.

Cumpre esclarecer que tais exigências foram atendidas, não
havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 52, inciso IX, e 6, § 1, do
estatuto da Associação (ver alteração), guardando coerência com a
natureza do seu trabalho, prevêem, respectivamente, que, em caso de
ser ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, e que
os seus dirigentes não serão remunerados pelas suas atividades.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.070/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.072/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Corporação Musical
São José, com sede no Município de São Domingos do Prata.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/3/2006 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.
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Fundamentação

Em exame à documentação que instrui os autos do processo,
constatamos 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 seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5Q do seu estatuto veda a
remuneração, direta ou indireta, dos sócios e dos dirigentes da
Corporação; e o art. 35 dispõe que, em caso de sua dissolução, o seu
patrimônio será doado a entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.072/2006, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - George Hilton.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.075/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores dos Bairros Cidade Nova e São Cristóvão,
com sede no Município de Formiga.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/3/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os seus 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
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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.

Estão atendidos, portanto, entre outros, 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 9 15.430, de
2005.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que, em
caso de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a
instituição congênere do Município, juridicamente constituída; e o art.
34 dispõe que as atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.075/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.07812006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da Estiva, com sede no Município de Curvelo.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/3/2006 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 seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 41 do seu estatuto determina que
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todos os cargos da entidade não são remunerados; e o § 2 9 do
art. 42 dispõe que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio será
destinado a entidade congênere sediada no Município, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1 9 da Lei ng 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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.078/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - George Hilton.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.095/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei n

3.09512006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Estiva, com
sede nesse Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 30/3/2006, 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 para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2 do art. 14 de seu estatuto prevê a
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não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o parágrafo
único do art. 44 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, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 3.095/2006.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - George Hilton.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 1.98712004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
estabelece diretrizes para as ações do Estado na prevenção e na
redução de danos causados à saúde pelo uso constante de
substâncias causadoras de dependência química.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão
de Saúde manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n 9 1, que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos
ratificou esse entendimento.

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

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objeto apontar diretrizes na adoção, pelo

nosso Estado, de uma política em relação à redução de danos aos
usuários de drogas, tendo como referência o enfoque da questão
como problema de saúde pública e contemplando a prevenção, o
tratamento, a recuperação e a reinserção social do dependente
químico.

O autor, em sua justificação, alega que o uso indevido de drogas
ganhou proporções tão sérias que hoje é um desafio à saúde pública
no País, refletido nos demais segmentos da sociedade: acidentes de
trânsito e de trabalho, violência domiciliar e crescimento da
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criminalidade.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua compétência.

A Comissão de Saúde promoveu um amplo debate público para
subsidiar a análise da matéria, contando com a presença maciça de
autoridades estaduais, pessoal acadêmico e de organizações não
governamentais, no qual se discutiu acirradamente a questão. Nessa
oportunidade, a Comissão entendeu que o projeto original atende às
essencialidades do tema. Houve, no entanto, algumas contribuições
para o seu aperfeiçoamento, as quais se referem à precisão dos
termos técnicos e à clareza do projeto. Assim, foram acolhidas as
sugestões apresentadas pelos especialistas presentes ao evento, que
resultaram na apresentação do supramencionado substitutivo.

Por seu turno, a Comissão de Direitos Humanos endossou
plenamente a posição adotada pela Comissão de Saúde. Em nosso
entendimento, isso esgota completamente a análise da matéria quanto
ao mérito.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art.100, c/c o art.102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual
seja analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos
que o projeto não cria obrigação líqüida e certa para o Estado, não
gera necessária ou obrigatoriamente despesas para os cofres públicos
nem faz nascer qualquer direito para outras pessoas. A proposição
dispõe sobre política pública que poderá ou não vir a ser
implementada. Se assim for a vontade política, ela dará origem a
programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de metas físicas e
definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser
compatibilizadas com as receitas e as demais despesas públicas, sem
prejuízo do equilíbrio orçamentário. Se for o caso, teremos o direito, o
dever e a oportunidade de fazer essa análise, quando da tramitação
nesta Casa Legislativa das subseqüentes leis orçamentárias. "A
priori", podemos imaginar que não haverá óbice à implementação
dessa política, tendo em vista o reduzido valor da despesa a ser
fixada "vis-a-vis" a magnitude do orçamento do Estado. Entendemos
que se encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das despesas
e que ela será facilmente incorporada à lei dos meios, mesmo porque
o valor da despesa está em aberto, ou seja, poderemos vir a aprovar
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uma dotação orçamentária maior ou menor, de acordo com as
disponibilidades.

Mesmo que haja a inclusão de programa na lei orçamentária, não se
efetua, ainda, a correspondente despesa. Isso se dá em virtude de o
nosso orçamento ser autorizativo, e não determinativo. A realização
da despesa é postergada e fica à discricionariedade e
responsabilidade do Poder Executivo, podendo nem vir a ocorrer.

A origem dos parlamentos, a instituição estatal que simboliza a
própria democracia, está ligada ao orçamento: a Magna Carta do ano
de 1.215, e que veio a ser o embrião do Parlamento Inglês, teve como
causa a imposição de tributos abusivos. Hoje, nas modernas
democracias, as discussões sobre a proposta orçamentária estão
entre a principais tarefas dos parlamentos. E o momento em que a
sociedade, por meio de seus representantes, decide como o dinheiro
deve ser distribuído entre as diversas prioridades eleitas. E nesse
momento, também, que o próprio princípio da divisão dos Poderes do
Estado, "check and balance", idealizado por Montesquieu, mostra seu
vigor. Ao Poder Executivo cabe apresentar uma proposta ao
Legislativo, que a discute, aceitando a proposta encaminhada,
alterando-a ou, até mesmo, produzindo uma nova. O projeto de lei
orçamentária é, então, submetido à sanção do Executivo, ficando a
seu critério realizar ou não os projetos definidos na lei orçamentária. O
Legislativo autoriza os gastos, estabelece um teto para eles, mas não
um piso, e, assim, o Executivo tem a opção de executá-los ou não.

Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal n 9 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa.

Finalmente, o projeto em pauta apresenta um viés importante, ao
centrar as ações na prevenção, e não no tratamento. Isso é
extremamente benéfico sob o aspecto social, ético e humano e,
estando na arena desta Comissão, não podemos deixar de lembrar
que a prevenção apresenta um custo para a sociedade, em médio e
longo prazos, inferior ao tratamento. "Foi avaliado que a cada
US$1,00 investido em prevenção obtém-se de US$ 3,00 a US$4,00 de
economia". Ademais, segundo o parecer da Comissão de Saúde,
"dados divulgados durante a reunião da Comissão de Narcóticos de
Viena, de 2003, comprovam que cada dólar investido em educação e
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tratamento significa uma redução US$12,00 no custo da saúde
somado ao da delinqüência".

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 12 turno, do

Projeto de Lei n Q 1.987/2004 na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon Meio -

Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.752/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.752/2005
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ubá os
imóveis que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade, vem agora a proposição a este órgão colegiado para
receber parecer com relação a sua repercussão financeira, conforme
dispõe o ai. 188, c/c o ari. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os imóveis mencionados no projeto de lei em análise são

constituídos por dois terrenos com área total de 4.300,00m 2, situados
no Município de Ubá, incorporados ao patrimônio do Estado por
doação desse ente federativo, para instalação de unidades escolares,
o que de fato ocorreu.

Com a desativação das escolas, a administração municipal pretende
reaver os imóveis para implantação de projetos de interesse da
comunidade local, o que atende ao interesse público que deve nortear
o negócio jurídico em causa.

Ademais, a doação a ser realizada está revestida de garantia, uma
vez que o projeto de lei prevê a reversão dos imóveis ao patrimônio do
Estado, caso não sejam, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizados com a finalidade prevista.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de
imóveis do patrimônio do Estado decorre da exigência contida na Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em
especial no § 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.

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.

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

2.75212005, no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.00412006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itanhandu o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta, vem agora a proposição a este órgão
colegiado para receber parecer com relação a sua repercussão
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a

alienar o imóvel constituído por um terreno com área de 576m2,
situado no Município de Itanhandu, de propriedade do Estado, por
força de doação de particulares ocorrida em 1916, com o fim de ali se
construir uma unidade de ensino, o que se consumou. Posteriormente
o educandário foi municipalizado e, há mais de dois anos, desativado.

Atualmente, ali funciona um posto de saúde e a administração
municipal almeja sua transferência ao domínio de Itanhandu, para que
possa efetivar as necessárias obras de melhoria e conservação do

WiL-



1056
prédio. De acordo com o parágrafo único do art. 1 9 do projeto, o
imóvel continuará sendo utilizado para abrigar uma unidade de saúde,
o que atende ao interesse público que deve nortear a transferência de
patrimônio estatal.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2 2 do projeto prevê a reversão do bem
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista ou tiver sido desvirtuada a finalidade da alienação.

A autorização legislativa é exigência 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 2 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
se precedida de tal medida.

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 n9

3.004/2006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.867/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.867/2005, de autoria do Deputado Zé Maia,
que altera a Lei n° 14.837, de 12 de dezembro de 2003, que declara
de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte Carmelo,
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.
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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°2.867/2005

Dá nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 14837, de 12 de dezembro de
2003, que declara de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra
de Monte Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O art. 1 ° da Lei n ° 14.837, de 12 de dezembro de 2003, que

declara de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte
Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Ensino
Social Popular de Monte Carmelo, com sede no Município de Monte
Carmelo.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

Diniz.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRÀ,21 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA O SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/4/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 0 Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Weliton Prado; aprovação -
Questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 3.210
a 3.222/2006 - Projetos de Resolução ns 3.223 a 3.228/2006 -
Requerimentos n 2s 6.446 a 6.453/2006 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte e de Segurança
Pública - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2 Pane
(Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Lei n 2 3.005/2006 e do Projeto de
Resolução n°3.129/2006; aprovação - Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gustavo
Corrêa - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Marlos 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 - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

1 Parte
1 Fase (Expediente)

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

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, na ata consta que

encaminhamos a votação, fizemos a inscrição e utilizamos a palavra
para discutir, na reunião extraordinária da manhã, o abono-fardamento
para os policiais civis e militares e os Agentes Penitenciários, e um
projeto que foi votado em 2 0 turno e que agora irá à sanção do
Governador. Além disso, utilizamo-la justamente para que haja
agilidade e o projeto seja sancionado o mais rápido possível, a fim de
que, na próxima folha de pagamento, os policiais possam receber o
auxílio, o abono-fardamento. O projeto é amplo e garante aos
aspirantes, aos que passaram no concurso público tanto para a
Polícia Civil quanto para a Policia Militar e aos Agentes Penitenciários,
assim que estiverem na academia, o direito de receber. Isso é muito
importante.

No ano passado, estive na Acadepol com alguns policiais civis, que
estavam numa situação muito difícil, pois recebiam somente meia-
bolsa. Como a maioria vinha do interior, eram pessoas simples, sem
parentes na Capital, portanto tinham que pagar aluguel e se alimentar
com essa meia-bolsa, que, aliás, estava atrasada por vários meses.
Havia aspirantes na academia sem o que comer; estavam comendo
manga, por não terem dinheiro para se alimentar.

Então é muito importante que o aspirante receba o auxílio-
fardamento assim que entrar na academia.

Apresentamos também uma emenda, infelizmente rejeitada, em que
se solicitava ao Governador que enviasse o projeto de auxílio-
periculosidade para a Assembléia Legislativa até o dia 30 de maio, o
que já é uma realidade em vários Estados da Federação. Essa
obrigação consta nas Constituições Federal e Estadual.

WILLflA
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Analisando, hoje pela manhã, a jurisprudência, vimos que, em

vários Estados, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário estão
obrigando o Poder Executivo a pagar o auxílio-periculosidade,
principalmente para os policiais. As profissões de policial civil e militar,
Agente Penitenciário e Bombeiro são tipicamente de risco. Se eles
não tiverem esse direito, quem terá? Então, o Poder Judiciário está
reconhecendo esse direito para essas categorias da segurança
pública.

A nossa emenda não foi aprovada, mas não criaria nenhum gasto a
mais para o Poder Executivo, fixava apenas uma data-limite para o
Governador enviar o projeto. Infelizmente, estamos em ano eleitoral, e
só pode haver mudança na remuneração até o mês de junho; caso
contrário, só no ano seguinte.

Acredito que a Aspra e o Sindpol têm que continuar a mobilização,
pois foi dessa forma que conseguiram garantir o abono-fardamento, e
será da mesma maneira que lutaremos pelo auxílio-periculosidade.

Um outro projeto muito importante diz respeito ao Fundo Estadual de
Segurança Pública. Se já tivesse sido instituído, seriam
R$360.000.000,00 disponíveis para essa área, o que resolveria o
problema da infra-estrutura das polícias em todo o Estado de Minas
Gerais. Não se gastam hoje nem 40% do que se arrecada com essas
taxas. Infelizmente, esses recursos são desviados para outras áreas.

E muito importante que os servidores continuem essa mobilização,
principalmente o Sind-UTE. Os professores ganham R$314,00,
portanto menos que um salário mínimo, que é de R$350,00. Portanto
cobramos, mais uma vez, do Governador o cumprimento da
legislação. Está na Constituição que nenhum servidor público poderá
ter como salário um valor inferior ao salário mínimo.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.
Como não constam na ata as minhas palavras pronunciadas no

período da manhã, solicito que fiquem registradas nos anais desta
Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Weliton
Prado. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, aproveito a

oportunidade para fazer um registro muito importante nesta Casa.

La
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Realizamos, na segunda-feira próxima passada, uma importante
audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia em Santa Rita do
Sapucaí, onde debatemos a TV digital.

Sabemos que esse lema tem sido a menina-dos-olhos do governo
federal. Essa discussão surgiu em decorrência da sinalização muito
clara, por parte do governo federal, de assinar um acordo com o
Japão.

Temos leito vários pronunciamentos nesta Casa e gestões junto ao
governo federal para que conheça a tecnologia extraordinária de
Santa Rita do Sapucaí, terra do Deputado Bilac Pinto. Essa audiência
deu-nos uma visibilidade muito importante. Estivemos lá com os
Deputados Laudelino Augusto e Doutor Viana e representantes de
várias instituições de telecomunicações. Sem dúvida alguma, o maior
parque tecnológico de Minas Gerais e do Brasil é Santa Rita do
Sapucaí. Estamos buscando essa conscientização por parte do
governo para que a nossa tecnologia de ponta seja conhecida e
respeitada. Essa comunidade científica tem muito a oferecer a Minas
e ao Brasil. Estamos fazendo gestões junto ao nosso Ministro Hélio
Costa para que essas ações passem por Santa Rita do Sapucaí.
Sabemos que Minas Gerais, dentro de poucos dias, receberá uma
comitiva do Japão para conhecer a tecnologia da TV digital. Fizemos
um apelo - nosso requerimento foi aprovado -, estamos fazendo
gestões em nome do governo. Sabemos que o Governador Aécio
Neves tem o nítido entendimento de que o berço desse assunto deve
ser o Sul de Minas, berço da tecnologia e da eletrônica no País.
Brevemente, juntamente com a Comissão Especial, discutiremos essa
matéria com o Ministro Hélio Costa para mostrar a importância do
Vale da Eletrônica nesse momento do acordo que está sendo feito
entre Brasil e Japão. Santa Rita já recepcionou inúmeras comitivas
que demonstraram o maior respeito pela comunidade científica lá
existente. Na semana passada, a Ministra Dilma Rousseff fez
pronunciamento enaltecendo o gabarito e a capacidade extraordinária
do Vale da Eletrônica, que tanto tem contribuído nesse contexto
científico, eletrônico e, particularmente, da TV digital. Quero fazer
esse registro de que a Assembléia Legislativa buscará, junto ao
governo federal, ações importantes para que Santa Rita do Sapucaí
seja respeitada antes mesmo de qualquer anúncio oficial por parte do
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governo federal para que todas as ações cheguem a Santa Rita
do Sapucaí, berço da eletrônica de Minas Gerais e do Brasil.

Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer uma consideração a
respeito do nosso Sesec, antigo curso supletivo. O governo federal,
recentemente, cortou a merenda para o curso supletivo, o que tem
trazido a toda a comunidade escolar adulta grandes prejuízos.
Estamos fazendo essa reivindicação, já tivemos um requerimento
aprovado na Comissão, para que o governo federal reveja essa
situação. O corte da merenda escolar para o Sesec é um dos maiores
prejuízos deste governo na educação. Todos aqueles que trabalham e
que à noite buscam conhecimento estão sem merenda escolar. Essa
notícia foi repassada ao governo, determinada à Secretaria de Estado
de Educação e, lamentavelmente, nossos Sesecs espalhados por
toda a Minas Gerais estão tendo o enfrentamento dos alunos que não
terão merenda escolar à noite, após um dia inteiro de luta. Queremos
fazer esse registro e, juntamente com a Comissão de Educação,
faremos apelo ao governo federal para que reveja essa situação da
merenda escolar dos nossos Sesecs. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Laudelino Augusto - Quero fazer coro com as palavras
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva sobre a audiência pública realizada
na segunda-feira, em Santa Rita do Sapucaí. Tive a oportunidade de
participar como representante da região.

De fato, se vamos falar em padrão de TV digital, não podemos
deixar de passar por Santa Rita do Sapucaí. O pólo eletroeletrônico de
Itajubá e Santa Rita tem que ser ouvido, mesmo porque existe toda
uma pesquisa realizada ali. Há pouco tempo saiu uma reportagem
dizendo que essa região está preparada, qualquer que seja o padrão.
Foi uma reportagem incompleta, porque, na verdade, Santa Rita tem
um padrão próprio já pesquisado e que está se definindo bem, o qual
pode ser adotado no País.

Além do que foi exposto, quero destacar a presença, na audiência,
dos estudantes do Inatel, que fizeram parte da Mesa e deram sua
contribuição. Eles disseram que não há pressa - e, de fato, não há -
para se definir o padrão a ser adotado no País. Antes dessa, várias
outras medidas precisam ser tomadas, como é o caso da
democratização da comunicação no Brasil. Essas foram palavras
deles, com as quais faço coro.
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Sabemos que poucos grupos detêm a comunicação e que ela

tem grande importância, sendo até chamada de quarto poder.
Atualmente, muitas questões nacionais são definidas por meio da
mídia, da propaganda. Muitas situações são tratados por novelas e
em noticiários. Insistem no assunto até transformar a realidade.

E muito importante haver a democratização dos meios de
comunicação. A comunicação tem que ser colocada a serviço. Aliás, a
palavra poder tem essa conotação. O Executivo deve ser entendido
como um serviço executivo; o Legislativo, como um serviço legislativo;
o Judiciário, como um serviço judiciário; e também o poder da
comunicação deve ser entendido e exercido como serviço com o
objetivo de informar a população, que precisa ter conhecimento de
causa para defender ou não opiniões, projetos de leis, etc. A
sociedade precisa ser ouvida e, para tanto, deve receber a informação
correta.

No País, lamentavelmente, a comunicação está nas mãos de
poucos e, portanto, fica sujeita aos interesses de grandes grupos
econômicos que não informam; pelo contrário, deturpam a informação
e causam confusão.

Sendo assim, é preciso definir uma política de democratização dos
meios de comunicação. Esse foi um dos temas discutidos que queria
relembrar aqui. E preciso definirmos esse ponto antes mesmo de nos
preocuparmos com a definição de padrão. Vamos ter calma e
conhecer o padrão que está sendo pesquisado e desenvolvido em
Santa Rita do Sapucaí. O Brasil tem condições. Vamos valorizar o que
é nosso.

Fizemos lá um requerimento em que solicitamos uma audiência com
a presença do Ministério das Comunicações, da Casa Civil e da
Presidência da República, a fim de obtermos um tempo maior para a
definição do padrão.

Estamos no ano do centenário da invenção do avião, que é de
autoria de um brasileiro. O avião, resultado de conhecimento
brasileiro, hoje está tão moderno.

Por que não valorizar os cientistas brasileiros conhecendo melhor o
padrão desenvolvido no pólo eletroeletrõnico de Santa Rita do
Sapucaí? Mesmo que seja mais simples, ou não, poderíamos adotá-
lo. 0 modelo japonês, último a ser feito, já tem coisas ultrapassadas,
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conforme exposto pelos técnicos da área. Por que não valorizar o
que é nosso? O Brasil tem potencial suficiente para ter o padrão da tv
digital. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso esforço. Saúdo e
complemento o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que fez o requerimento
para a realização da audiência.

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

correspondência:	 -
OFICIOS

Do Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, encaminhando
pleito da Sra. Valdelene Lima e do Sr. Eloísio Godinho, representantes
do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MI-13 -, de Belo
Horizonte. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura (3), prestando
informações relativas aos Requerimentos n 9s 5.984, 5.985 e
6.240/2006, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Sebastião Alves dos Santos, Prefeito Municipal de Curral de
Dentro, encaminhando cópia dos Convênios n 9s 718/05 e 719/05,
firmados entre o Estado e esse Município, para a melhoria de vias
públicas. (- 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 Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.931/2005, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do Convênio n
102/2005 e a liberação do recurso financeiro. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Anderson Saleme, Vereador à Câmara Municipal de
Divinópolis, e outros Vereadores, solicitando seja verificada a
possibilidade de elevação da Comarca de Divinápolis à categoria de
Entrância Especial. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Cel. Av. Evandro Carlos dos Santos, Diretor do Instituto de
Aviação Civil do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa,
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prestando informações relativas ao requerimento da Comissão do
Trabalho encaminhado pelo Ofício n 2 39012006ISGM. (- A Comissão
do Trabalho.)

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do FNDE (4),
informando da liberação dos recursos financeiros destinados à
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. 1001 inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Carlos Machado, Contador Jud. Aux. do Poder Judiciário
do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n2
2.332/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

2 1 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.210/2006

Declara de utilidade pública à Associação de Moradores dos Bairros
Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com sede no Município de
Formiga.

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

Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com
sede no Município de Formiga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação de Moradores dos Bairros Vila

Leopoldina e Lajinha - AMBVLL - encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde a sua fundação, ocorrida em 2012/88, no
Município de Formiga.

Conforme previsto no art. 2Q de seu estatuto tem por finalidades:
promover a união de todos os moradores dos bairros, levando-os a
participar da vida da comunidade local; incentivar e apoiar os grupos
que existirem nos bairros e que trabalham para o desenvolvimento
deles; planejar e coordenar todos os trabalhos que visem à melhoria
de vida e ao bem-estar da comunidade nas áreas da saúde, do lazer,
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da educação, e do saneamento básico; promover trabalhos de
infra-estrutura, combate à fome e à pobreza, proteção da família, da
maternidade, da infância e da velhice. E uma entidade civil de direito
privado sem fins lucrativos. Sua diretoria é composta de membros de
reconhecida idoneidade moral e não remunerados pelas funções que
exercem.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.211/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Bairros Vila

Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares e Quinzinho -
Coviq -, com sede no Município de Formiga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

dos Bairros Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares
e Quinzinho - Coviq -, com sede no Município de Formiga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Comunitário dos Bairros Vila Ferreira,

Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares e Quinzinho - Coviq - foi
fundado em 13/1/2004 e encontra-se em regular funcionamento desde
sua fundação. E uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, com sede na Rua do Níquel, 100, Vila Castro, em Formiga.

o art. 22 do estatuto da entidade relaciona as finalidades do
Conselho Comunitário, entre elas investir nas crianças, jovens e
adultos dos bairros pertencentes à entidade para fomentar o esporte
sadio e as atividades físicas; realizar atividades físicas e recreativas
com os moradores idosos e desenvolver atividades promocionais,
culturais e de lazer.

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.212/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e

Simpatizantes dos Bairros Nossa Senhora das Mercês e Vila
Esperança, com sede no Município de Formiga.

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

Comunitária e Simpatizantes dos Bairros Nossa Senhora das Mercês
e Vila Esperança, com sede no Município de Formiga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comunitária e Simpatizantes dos Bairros

Nossa Senhora das Mercês e Vila Esperança encontra-se em pleno e
regular funcionamento desde a sua fundação, ocorrida em 114I2003,
no Município de Formiga.

Conforme previsto no art. 22 de seu estatuto, a Associação tem por
finalidades: promover a união dos moradores, incentivando a
participação; identificar os problemas e carências dos referidos bairros
e planejar e coordenar a sua solução, com a participação da
comunidade, entre outras.

E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, e terá
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral e não remunerados pela
função que exercem.

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

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

PROJETO DE LEI N o 3.213/2006
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Declara de utilidade pública o Vargem Grande Esporte Clube,

com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Vargem Grande

Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.
Ari. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Vargem Grande Esporte Clube foi fundado em

13/6/96 e encontra-se em regular funcionamento desde sua fundação.
E uma entidade civil sem fins lucrativos com duração ilimitada, com
sede na Rua Marciano Montsserrat, 268, no Bairro Quinzinho, em
Formiga. Tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da
cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda praticar ou
competir em todas as modalidades esportivas amadoras. Não faz
distinção de raça, cor, condição social, nem credo, conforme disposto
em seu estatuto.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.214/2006
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã Raimunda

Marques, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã

Raimunda Marques, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reúniões, 19 de abril de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Caixa Escolar Irmã Raimunda Marques, de Curvelo,

Minas Gerais, fundada em 23/5/77, é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos e com duração
indeterminada.
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Essa entidade tem por objetivos a prestação de assistência aos

alunos carentes de recursos; a contribuição para o funcionamento
eficiente e criativo da Escola Estadual Irmã Raimunda Marques, a
promoção, em caráter complementar e subsidiário, da melhoria
qualitativa do ensino; entre outros objetivos.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.215/2006
Autoriza o Poder Executivo a construir um espaço para "shows" em

terrenos existentes nas proximidades do Centro Administrativo do
Governo do Estado, localizado em Venda Nova, no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a construir e executar as

obras de um espaço para "shows", com capacidade para 200 mil
pessoas, em terrenos existentes nas proximidades do Centro
Administrativo do Governo do Estado, localizado em Venda Nova, no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Irani Garbosa
Justificação: Visando oferecer um local de fácil acesso e com infra-

estrutura adequada para receber grandes "shows" nesta Capital,
espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa para que
esta proposição seja aprovada, já que esse espaço promoverá um
intercâmbio entre a cultura e os mineiros.

Pode salientar-se ainda que Belo Horizonte não tem condições
físicas para recebimento de grandes "shows" e que eventos de grande
porte em Minas Gerais têm que ser realizados no Município de Santa
Luzia, no Mega Space, que é um local privado e não tem infra-
estrutura, mas, sim, espaço.

O local escolhido para a obra está a cerca de 500m do metrô, ao
lado do Centro Administrativo, à margem da Linha Verde e próximo ao
Pronto Socorro de Venda Nova, razão esta que também me faz
reiterar o pedido de apoio aos nobres parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para

1 -
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.216/2006
Dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para

reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser
fornecidas ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Esta lei regula deveres a serem observados na hipótese de

entrega de produto viciado para reparo.
Art. 2 - O fornecedor solicitado a reparar produto viciado, nos

termos da Lei Federal n 9 8.078, de 1990, entregará ao consumidor,
imediatamente, declaração por escrito em que constem, entre outros,
os seguintes dados do terceiro que eleger para efetuar o reparo:

- razão ou denominação social;
II - nome de fantasia;
III - endereço completo;
IV - telefone;
V - o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ -

ou, se for o caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas
Físicas - CPF.

Parágrafo único - Constarão na declaração a que alude o "caput"
deste artigo os mesmos dados especificados neste artigo referentes
ao fornecedor.

Art. 39 - E vedado ao fornecedor que optar por receber
pessoalmente o produto objeto de reparo e que atender a mais de um
estabelecimento, obrigar o consumidor a entregar o produto viciado
em local diverso daquele onde o negócio foi realizado.

Art. 49 - Aquele que receber o produto viciado para reparo emitirá ao
consumidor, imediatamente, recibo no qual constarão, entre outras, as
seguintes informações:

- as especificações do produto, incluindo entre outros:
a) número de série;
b) demais números e dados de identificação;
c) relação de peças e de componentes;
II - a data da entrega do produto;
III - o prazo estimado para o reparo do vício;
IV - a data de vencimento do prazo previsto no art. 18, § 1, da Lei

rÃ!
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Federal n2 8.078, de 1990, contado desde a entrega do produto;

V - os dados especificados no art. 2 Q desta lei.
§ 1 - Na hipótese de o produto viciado ser recebido por terceiro

encarregado do reparo, constará no recibo a que alude o "caput" deste
artigo declaração de recebimento do produto em nome do fornecedor
que autorizou o serviço.

§ 2 - O fornecedor manterá consigo uma cópia do recibo a que
alude o "caput" deste artigo no qual constará a assinatura do
consumidor.

§ 3 - Ao consumidor que a requerer, verbalmente ou por escrito,
será entregue uma cópia do documento arquivado referido no
parágrafo anterior.

Art. 5 - A inobservância do disposto nos arts. 2 Q ou 3 ou 4
sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei Federal
n g 8.078, de 1990, a serem aplicadas pelos órgãos de proteção e
defesa do consumidor competentes, sem prejuízo das eventuais
sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Art. ØQ - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Lúcia Pacífico
Justificação: O consumidor que identifica vício no produto tem

encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos.
Não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é

impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo
fornecedor em corrigir o vício. Nesses casos, ocorrendo qualquer
contratempo na reparação do vício, como, por exemplo, na hipótese
de ultrapassagem do prazo previsto no art. 18, § l, da Lei Federal n
8.078, de 1990, o consumidor que ingressa em juízo, perante o
fornecedor, tem sido surpreendido com a alegação de que o produto
nunca foi entregue a este para reparos, mas sim para terceiro
particular deliberadamente escolhido. O consumidor de boa-fé,
freqüentemente, não dispõe de nenhum comprovante escrito que
ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o
fornecedor.

Ainda, constata-se na prática que o consumidor, mesmo quando
entrega o produto para reparos diretamente no fornecedor, não dispõe
de comprovante que demonstre a data desta providência, o que pode

-
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prejudicar a sua defesa judicial.

O recibo de depósito do produto para reparos, por ser documento
comum às partes, poderá ser requerido pelo consumidor sempre que
necessário, o que será providenciado pela entrega de uma cópia dele.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.217/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Católica de Educação de

Uberlândia - Soceub -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Católica de

Educação de Uberlândia - Soceub -, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Sociedade Católica de Educação de Uberlândia é

uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo
promover a cultura, a educação e a pesquisa científica, técnica e
artística.

Mantém a Faculdade Católica de Uberlândia, onde promove cursos
visando à produção de conhecimento útil para a sociedade e que, ao
mesmo tempo, leve à reflexão sobre a realidade. Colabora na
formação de jovens quanto à escolha de valores que dignifiquem o ser
humano.

Por esse trabalho de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas à concessão do título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.218/2006
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Banda Face de

Deus, com sede no Município de Passa Tempo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

Banda Face de Deus, com sede no Município de Passa Tempo.

La
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saladas Reuniões, 19 de abril de 2006.
Miguel Martini
Justificação: A entidade em causa é uma associação civil sem fins

lucrativos e dedica-se ao desenvolvimento de atividades culturais com
ênfase na música, no teatro e na dança. Promove cursos, oficinas e
outras atividades visando ao atendimento de estudantes e
profissionais. Realiza espetáculos no Município e na região com
finalidade beneficente, cria cursos de artes dramáticas, música e
dança dirigidos aos portadores de necessidades especiais e
estabelece parcerias com o poder público e com outras entidades
para efetivar eventos de cunho cultural e manifestações cívicas.

No campo da assistência social, presta serviços a crianças, jovens e
idosos carentes, atuando em escolas, creches e em outras
associações, e participa de campanhas de combate a várias mazelas
presentes na sociedade moderna, como as drogas, racismo, fome,
pobreza, doenças e violência.

- 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 9 3219/2006
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Chico Xavier, com

sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Chico

Xavier, com sede no Município de Campos Gerais.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: O Centro Espírita Chico Xavier, sociedade civil,

religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
estatutária o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita
como religião, filosofia e ciência, nos moldes de codificação de AlIan
Kardec; a evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade
como dever social e princípio da moral cristã, corno exercício pleno da
solidariedade e respeito ao próximo; manter, para seus associados,
uma biblioteca de obras espíritas, quando seus recursos o permitirem;
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organizar, quando lhe for possível, obras beneficentes, como
assistência aos necessitados, escola primária para crianças carentes,
farmácias homeopática e alopática e outras atividades afins, todas
exclusivamente gratuitas.

O Centro fará sua adesão à União Espírita Mineira e obedecerá ao
programa federativo, na busca de contínuo aperfeiçoamento
doutrinário, atuará na área de rádiodifusão e de fomento cultural,
quando for necessário, de conformidade com os princípios básicos da
doutrina espírita, respeitando diretizes da Federação Brasileira. O
Centro Espírita Chico Xavier não fará distinção alguma quanto a raça,
cor e condições sociais.

O Centro funciona regularmente e tem uma diretoria composta por
pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer o Centro como de
utilidade pública estadual irá proporcionar condições para a
dinamização de suas atividades e concretização de todos os seus
objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.220/2006
Declara de utilidade pública a Confederação das Irmãs Beneficentes

Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul Soares, com sede no
Município de Raul Soares.

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

das Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul
Soares, com sede no Município de Raul Soares.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Djalma Diniz
Justificação: A Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas

da Assembléia de Deus de Raul Soares é entidade civil de direito
privado sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua
administração sob nenhum pretexto, revertendo a totalidade de suas
receitas e rendas apuradas à consecução de suas finalidades
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estatutárias. Tem por objetivo promover o combate à fome e à
pobreza, a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância
e da velhice, bem como a assistência social de pessoas carentes da
comunidade.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o
apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa 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 g 3.221/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência do Idoso

Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Convivência

do Idoso Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Padre João
Justificação: O Centro de Convivência do Idoso Renascer é

associação beneficente sem fins lucrativos, fundada em 2/2/2002,
tendo por finalidade prioritária a criação de atividades culturais e
educativas envolvendo o idoso, proporcionando a inclusão com
responsabilidade e a valorização do ser humano, incentivando e
motivando o crescimento individual. Promove ainda a evolução do
crescimento humano em respeito da educação, da cultura e dos
valores ecumênicos, fornecendo informações básicas sobre interação
grupal e buscando o equilíbrio da comunidade.

O processo objetivando a utilidade pública dessa associação
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n 9 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N 9 3.222/2006

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Vivência
Espírita Cristã - CCVEC Nathércio França -, com sede no Município
de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Centro Comunitário de Vivência Espírita Cristã - CCVEC Nathércio
França-, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 22- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Carlos Pimenta
Justificação: A referida entidade tem por objetivos principais e

permanentes desenvolver ações na área social filantrópica, com
proposta de vivência cristã e de cooperação mútua, para minorar as
dificuldades daqueles que têm maiores restrições sociais e que, de
alguma forma, se esforçam para vencer suas dificuldades.

- 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 9 3.22312006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 15/2006, 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:
AI. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n9 1512006 à empresa Bertin Ltda., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7 9 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 Reuniões, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.224/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 02412006, 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:
AI. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 024/2006 à empresa Real Alimentos Lida., após ser
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submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no
art. 79 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, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.225/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n2 26/2006, 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. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 26/2006 à empresa Granja Brasília Agroindustrial
Avícola S.A., 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 Reuniões, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.226/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n2 27/2006, 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. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 27/2006 à empresa Empresa Frigorífico Tradição 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 Reuniões, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.227/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n2 30/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 30/2006 à empresa Frigorífico Pontenovense Ltda., após
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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, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.228/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n°31/2006, nos termos do

ai. 72 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°031/2006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no
ai. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
N 2 6.446/2006, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Vallée pelos 45 anos de sua
fundação. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N 9 6.44712006, da Deputada Lúcia Pacífico, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Delegacia de Polícia de
Defesa do Consumidor pela excelência do trabalho desempenhado
neste primeiro mês de atuação.

N 2 6.448/2006, da Deputada Lúcia Pacífico, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça do
Estado pela assinatura do convênio Bacenjud. (- Distribuídos à
Comissão de Defesa do Consumidor.)

N 2 6.449/2006, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação CIoé-Misael, do
Município de Extrema, pelos 26 anos de sua atuação na preservação
do meio ambiente. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.45012006, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro do Planejamento com vistas a aumentar os recursos
do Programa Compra Direta e Doação Simultânea, gerido pela
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Companhia Nacional de Abastecimento - Conab - em Minas
Gerais.

N 9 6.451/2006, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Casa Civil com vistas a que sejam ampliados os
recursos destinados ao Programa Compra Direta e Doação
Simultânea, gerido pela Companhia Nacional de Abastecimento -
Conab - em Minas Gerais.

N 2 6.452/2006, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Fazenda com vistas a que sejam ampliados os
recursos destinados ao Programa Compra Direta e Doação
Simultânea, gerido pela Companhia Nacional de Abastecimento -
Conab - em Minas Gerais.

N 2 6.453/2006, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com
vistas a que sejam ampliados os recursos destinados ao Programa
Compra Direta e Doação Simultânea, gerido pela Companhia Nacional
de Abastecimento - Conab - em Minas Gerais. (- Distribuídos à
Comissão de Política Agropecuária.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Segurança Pública.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 12 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
comemoração da vigência da Lei n 2 15.982, de 2006, que dispõe
sobre Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

- A ata dessa solenidade é a publicada nesta edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
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abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima
reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 3a Reunião Extraordinária, em
1 8/4/2006, dos Projetos de Lei n 2s 2.930/2006, do Deputado Dimas
Fabiano, e 2.980/2006, do Deputado Durval Angelo, e dos
Requerimentos n 2s 6.088, 6.089, 6.239, este com a Emenda n 1,
6.301 a 6.304, 6.333, 6.364, 6.365, 6.393 e 6.394/2006, da Comissão
de Direitos Humanos, 6.298/2006, da Comissão de Administração
Pública, 6.316/2006, do Deputado Dimas Fabiano, e 6.387/2006, do
Deputado Doutor Viana; e de Transporte - aprovação, na 5 Reunião
Ordinária, em 18/4/2006, dos Requerimentos n2s 6.385/2006, do
Deputado Doutor Ronaldo, e 6.388/2006, do Deputado Doutor Viana.
(Ciente. Publique-se.)

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei n
3.005/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada n
37, de 13/1/89, que reestrutura a remuneração do pessoal da Policia
Militar de Minas Gerais (A sanção.); e do Projeto de Resolução n2
3.129/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 9/2006. (A promulgação.).

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 20, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA,

EM 19/4/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
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da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Padre João - Exibição de vídeo -
Palavras da Sra. Joana Paranhos - Palavras de Dom Mauro Morelli -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente.

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

Sr. Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável; as Exmas. Sras.
Carmem Eugênia Bretas Bavoso, representando a Associação
Comercial de Minas Gerais, e Joana Paranhos, representante da
sociedade civil; e o Exmo. Sr. Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Luiz Antônio Chaves,

Diretor-Geral do Iter; Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, Vice-
Presidente do Ceas-MG; Lúcio Rodrigues Pereira, Presidente do
Centro de Convivência do Idoso Renascer.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração da

vigência da Lei n 9 15.98212006, que dispõe sobre segurança alimentar
e nutricional sustentável-

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

Palavras do Deputado Padre João
Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia, aqui

representando o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; D.
Mauro Morelli, Presidente do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea -, irmão, companheiro,
pai; Diretora Carmem Eugênia Bretas Bavoso, representando a
Associação Comercial de Minas Gerais; a Sra. Joana Paranhos,
grande companheira e representante da sociedade civil; Deputados e
Deputadas; companheiros e companheiras do Consea-MG;
representantes das CRSANs, a nossa saudação.

Como autor do requerimento que deu origem a esta reunião,
conforme entendimento com o Consea, quero destacar alguns pontos,
os caminhos percorridos até então. Em todas as reuniões, sempre
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destaquei que a segurança alimentar nutricional, como política
pública, ainda está nascendo. E o nascimento de uma política pública
não se dá de um ano para outro. Por isso, há muito tempo, a questão
é discutida, tanto no âmbito nacional como no estadual.

Contribuir para que a pessoa tenha acesso ao alimento é uma ação,
como expressão de qualidade, que vem ocorrendo desde que o
homem é homem. Antes, o que se fazia com motivação religiosa ou
filantrópica faz-se, agora, como política pública, um novo jeito de
fazer. Para mim, isso é fundamental. Portanto, sempre gosto de
socializar isso. Quantas pessoas, por motivação religiosa ou
filantrópica, sempre estiveram atentas para que o seu próximo tivesse
acesso à comida? As vezes nem levavam em consideração a questão
nutricional. Essa motivação - ter sensibilidade, ter solidariedade - é
ponto de partida. Percebíamos também que as pessoas sempre
pagavam para trabalhar, como a Pastoral da Criança, os centros
espíritas, a Campanha do Quilo, os sindicatos de trabalhadores rurais
e as pessoas ligadas à produção e ao beneficiamento de alimentos.
Vejo, portanto, a grande diferença que estamos iniciando. Como
política pública, o Estado assume e dá condições para que todos
tenham acesso ao alimento em quantidade, qualidade, regularidade,
sem comprometer qualquer outra necessidade básica. Essa é a nova
consciência.

Ao fazer esse percurso, quero destacar o ano de 2004, quando o
Conselho Estadual de Segurança Alimentar instituiu um grupo de
trabalho, com a colaboração de membros do Ministério Público, como
o Dr. Marcelo de Oliveira Milagres, para a elaboração de um projeto
de lei de segurança alimentar para o nosso Estado.

Então, trata-se de uma lei que nasce diferente, com a participação
da sociedade civil, por meio do Consea, e com a participação
fundamental do Dr. Marcelo de Oliveira Milagres. E apresentada ao
Executivo, que, por sua vez, assume, acolhe a minuta. O Governador
envia-a, em forma de mensagem, para a Assembléia Legislativa, no
dia 16112/2004, sendo recebida pelo Plenário no dia 15/2/2005.

Como Presidente da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, fiz um requerimento em que era solicitado fosse
destinada a 1 parte da reunião do dia 28/4/2005 para promoção da
abertura de vários debates no Estado. Então, a grande audiência que
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tivemos aqui nessa data deu origem a outras, que possibilitaram a
participação, a contribuição de inúmeros mineiros e mineiras na
discussão do projeto de lei. Ademais, durante a discussão regional,
motivou-se a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

Em 2416/2005, realizamos audiência em Pouso Alegre; em 8/8/2005,
em Diamantina; em 12/8/2005, em Paracatu; e, em 19/8/2005, em Juiz
de Fora. Na oportunidade, contamos com a participação da sociedade
civil e do poder público local e regional.

Vamos resgatar alguns fatos. A lei foi votada no dia 17/11/2005, em
l Q turno, e, em 23111/2005, em 2 2 turno. No dia 19/1/2006, foi
sancionada. D. Mauro e os demais representantes da sociedade civil
acompanharam o processo. Como representante do Consea, D.
Mauro também o é da sociedade civil.

Estamos aqui para celebrar a sanção, que completa 90 dias, e hoje
a lei entra em vigor. Todavia, tenho de chamar a atenção para a
importância de não perdermos o foco da política pública de segurança
alimentar. Esse é um compromisso nosso: da sociedade civil, do
poder público e da iniciativa privada.

Está aqui o representante da Associação Comercial. A própria lei dá
abertura. Todos nós somos responsáveis, uma vez que já há uma
proposta junto ao Executivo para a regulamentação dessa lei. Logo,
celebramos o início da vigência dessa lei com consciência da nossa
participação na sua regulamentação.

E preciso contribuir também com os instrumentos importantes que
essa lei possibilita, a exemplo da Coordenadoria. Vejo que é chave e
terá, sim, uma missão árdua, porém sagrada e abençoada na
construção de uma intersetorial idade dessa política. Quando
pensamos em uma política pública, fica muito claro, para nós, o
formato de uma política de educação. Pensamos logo na Secretaria
de Educação, nas superintendências, em toda uma estrutura, uma
sistematização já bem tradicional.

Aqui falamos em uma política que terá toda uma equipe de trabalho,
com uma coordenadoria e com a participação fundamental do
Consea. Mas contará com o apoio de todas as Secretarias do Estado.
A eficácia dessa política depende da humildade e, ao mesmo tempo,
do compromisso. Ninguém será dono, mas não é pelo fato de não ser,
ali, aquele responsável direto que não deverá assumir. Deve haver
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compromisso a partir das Secretarias de Planejamento, de Saúde,
de Educação, de Desenvolvimento Regional, de um conjunto que
garantirá a eficácia dessa política. Celebramos, mas, ao mesmo
tempo, sabemos que temos muito trabalho pela frente.

Nossa gratidão especial à pessoa de D. Mauro. Alguns
apresentaram a sugestão de que a lei deveria chamar-se Lei D. Mauro
Moreili. Quem sabe a plenária batize essa lei com um nome mais
popular, com o nome de uma pessoa mais comprometida.
Entendemos o papel ou a missão do senhor, que sempre foi
fundamental para alavancar essa política aqui em Minas Gerais,
desde o governo Itamar Franco. Com a mudança de governo, não
houve ruptura. Demos continuidade ao trabalho. O senhor teve um
papel fundamental. Como o senhor mesmo salienta no discurso, 'está
acima de partido político ou de questões religiosas, mas está a serviço
da vida". E uma garantia para implementar de fato uma política pública
de segurança alimentar.

Nossa gratidão. Que a força do Cristo ressuscitado, ainda nesta
oitava da Páscoa, garanta ao senhor saúde e toda essa vitalidade
para continuar a servir não só ao povo mineiro, mas também a todo o
povo brasileiro. Sabemos do carinho que o senhor tem por Minas
Gerais e pelo Consea de São Paulo, que aqui está representado por
uma pessoa.

Desejo a torça de Deus aos companheiros do Conselho e às
pessoas do poder público; muita sabedoria e muita luz para que nunca
percamos de vista o foco principal, que é todos terem acesso ao
alimento em qualidade, quantidade e regularidade, sem comprometer
nenhuma outra necessidade básica. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Joana Paranhos
Boa-tarde. Na pessoa do Deputado Fábio Avelar, cumprimento os

componentes da Mesa, em especial D. Mauro Morelli. Estou
emocionada, porque foi uma caminhada e tanto para chegar até aqui.
Nessa longa caminhada, muitas coisas ruins e boas aconteceram.
Uma das melhores coisas que aconteceram foi o fato de o Pai
Celestial trazer D. Mauro, depois daquele acidente, para continuar
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lutando conosco. E uma luta de Minas, do Brasil e do mundo.

Fico emocionada, pois, quando me mudei para o Morro Alto, em
1983, as dificuldades eram muitas, e a comunidade permaneceu
unida. Desde aquela época, estamos trabalhando a segurança
alimentar.

Mais tarde, juntamo-nos a todos vocês, O. Mauro Morelli, Padre
João e todos os que estão nessa caminhada. Também fiquei muito
emocionada quando, em Porteirinha, na comunidade de Gorutuba,
Norte de Minas, D. Mauro disse-me: "Joana, aqui você manda".
Naquele dia ele prometeu que lutaria até os últimos dias da sua vida
por aquele povo, assim como faz pelo povo do Brasil e do mundo.
Eram aqueles negros que não tinham visibilidade e que hoje a têm,
sendo que possuem até uma secretaria especial para isso. São
quilombos que hoje têm visibilidade e documento. Hoje, eles existem.
Fico muito orgulhosa por participar dessa família que se preocupa
com o direito ao alimento, que tem o alimento como um direito, não
um favor. O próprio Pai Celestial deixou-o como um direito, ao repartir
o pão na Santa Ceia. Ele não disse que uma pessoa tinha direito a um
pão mais delicioso e nutritivo que outra, mas que todos tinham direito
ao mesmo pão que dá a vida e que nos leva pela vida afora. Até uma
máquina precisa de óleo para funcionar. E nós precisamos dos
nutrientes do alimento para nos sustentar.

Sei que existem políticos nesta Casa que se preocupam com o ser
humano, com o Brasil, com o mundo e com Minas Gerais,
principalmente. Ter direito ao alimento é ter direito à casa, porque sem
moradia não se pode ter sustento. Lembro-me do dia em que D.
Mauro falou que havia mesa, copo, talher e sal, mas que ninguém
nunca ouvia falar em cadeira. Como você se alimenta em pé? E
preciso sentar-se.

Hoje, essa lei é tudo de que precisamos. Mas cabe a nós, sociedade
civil, fazer com que seja cumprida. Cabe a nós também não ser
egoístas e achar que somos melhores ou maiores que os outros.
Somos todos iguais. E como a minha mãe dizia: "Devemos olhar para
o outro como para nós mesmos". Para que acumular riquezas, sendo
que há tantos irmãos morrendo de fome, de tristeza ou devido à
violência? Para que tanta ganância, se caixão não tem gaveta? A
gente não leva nada. E nesse sentido que devemos pensar nessa lei e
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fazer com que seja cumprida. Ela já está aí; depende de cada um
de nós.

Muitos devem se lembrar de Morro Alto, onde havia mais de 400
desnutridos. Ainda existem muitos desnutridos lá e em outros lugares.
Aquele local era bem acumulado, e o pessoal da enchente foi para lá.
Mas em todos os Municípios existem desnutridos.

As ações de combate à desnutrição ainda não estão sendo feitas,
porque, de fato, não temos arregaçado as mangas. Porém, há
pessoas trabalhando para isso. Precisamos somar essas torças.
Quantas crianças nós, que trabalhamos na saúde, temos visto
morrerem porque a mãe não recebeu as orientações adequadas nem
tinha condições de fornecer o leite para amamentá-las ou emprego
para poder comprar os alimentos necessários. O pai fica no bar
bebendo, porque é mais fácil para apagar as mágoas do desemprego.

Costumo dizer que não existe político ruim, mas sim população
desarticulada; nós, sociedade civil desarticulada, querendo ter o
orgulho maior do que tudo. O que muda com essa lei? Muita coisa,
principalmente agora que vejo Minas Gerais sair à frente no Brasil e
talvez no mundo. Como disse o Pe. João, com essa lei, podemos
reivindicar a intersetorialidade das Secretarias e dos Ministérios, quem
sabe fortalecer a ONU, para que, de fato, tenha a sua razão de ser.

Muitas vezes, tornamo-nos egoístas, abandonamos a luta porque o
companheiro e a companheira falam: "Você não é dessa política".
Ainda bem que sou apartidária, sou sociedade civil, sou o povo. Aí,
sim, há política, a política do bem-estar. Essa política é a que
sobressai. Quando a pessoa faz o bem e as coisas acontecem, ela
está bem e não precisa ficar trancada em casa, a fim de não ver as
tristezas e as ruindades do mundo. O que adianta falar da violência se
me tranco em casa, ponho cerca elétrica e não vou para as ruas
conversar, dialogar e arrumar momentos para discutir e lutar pelos
nossos direitos? Com essa lei, certamente estaremos amparados,
haverá muita mudança, e muitas coisas serão reformuladas e
ajustadas. Isto aqui se multiplicará não por mil, mas por milhões. Os
que aqui estão encontram-se preocupados com o direito ao alimento.

Não importa o que aconteça ou o que os outros pensem ou falem,
daqui para frente, desejo movimentar a população cada vez mais e
tornar visível essa lei, que foi construída com a sociedade civil. Aqui
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pode não estar lotado de pessoas, mas essa lei rodou rincões.

Muitos estão conscientes dessa lei, e dela participaram. Nesse
momento, o Conselho Distrital de Saúde de Venda Nova está
discutindo a segurança alimentar, e não só lá, mas também os novos
distritos sanitários de Belo Horizonte e toda a Minas Gerais.
Multiplicaremos esses distritos.

D. Mauro Morelli, foi o Pai Celestial quem lhe deu muita vida, e dará
sempre ao senhor e a nós para que alcancemos nossa meta, que é
ver todos bem alimentados, principalmente as crianças e os velhos.

No dia 25 de maio, estarei em Brasília, na 1 Conferência Nacional do
Idoso, discutindo a segurança alimentar, à semelhança do que
fizemos no Sesc-Venda Nova, na conferência estadual. Não
conseguimos abandonar essa luta, por isso estamos presentes.

As cidades de Vespasiano, Santa Luzia e Lagoa Santa, na época,
discutiram a segurança alimentar, no CRSAN. Na época, fazíamos a
farinha alimentar na mão. A partir disso, aumentaram e surgiram
outras iniciativas. Sabemos que caminharemos muito mais.

Esses Municípios, nos anos 80, saíram na frente. As pessoas foram
capacitadas pela LBA, para hoje estarmos aqui. Como disse,
multiplicaremos essas ações. Conclamo todos a multiplicarmos mais e
mais essas ações.

Já participaram das nossas conferências em Vespasiano o Munir, D.
Mauro, o Padre João, a Sueli e a Adriana Aranha. O Bené, da
Coordenadoria de Saúde de Minas Gerais, também participou
conosco. Aliás, sua esposa, a Ivone, ajudou-nos muito e faz um bonito
trabalho no Conjunto Felicidade.

Espero que possamos fortalecer essa nossa luta. O Deputado Padre
João foi muito feliz quando articulou essa lei juntamente com a
sociedade civil.

Faço uma referência à Clara Brandão, que está do outro lado
ajudando o Pai Celestial a olhar por seus filhos aqui, na Terra.

Lembramos, por último, que caixão não tem gaveta, por isso temos
de lutar um pelo outro. Muito obrigada.

Palavras de Dom Mauro Morelli
Nobre Deputado Fábio Avelar, Presidente desta reunião,

representando o Presidente desta Casa, a quem saúdo e agradeço,
Deputado Mauri Torres; Sra. Carmem Eugênia, representando a
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Associação Comercial; Sra. Joana Paranhos, nossa querida
companheira do Consea nessa caminhada de oito anos em Minas
Gerais; saúdo o Deputado Padre João com um carinho especial, pela
participação tão empenhada.

Quero agradecer a esta Casa a acolhida à mensagem do
Governador, que foi a expressão e um processo de gestação pelo
povo durante aproximadamente sete anos. Nessa acolhida, reconheço
que todos os partidos tiveram a compreensão de como é decisivo
reconhecer o direito humano básico à alimentação e à nutrição. Sou
particularmente grato à Oposição por ter dado uma contribuição
decisiva, eficiente e generosa. Em Minas Gerais, vivemos uma
experiência democrática - o povo gestando, o governo acolhendo e o
Parlamento cumprindo a vontade da sua população. Um exemplo é o
que aconteceu na tramitação e na aprovação dessa lei. Para o Brasil,
não só a lei, mas também esse exercício democrático é exemplar.
Saúdo as pessoas que integram o Conselho Estadual de Segurança
Alimentar Nutricional Sustentável e a todos que se fazem aqui
presentes. Sentimos, sem indisposição nem má-vontade de ninguém,
que, por trâmites burocráticos-administrativos, não pudéssemos, em
tempo hábil, liberar os recursos para viabilizar o transporte das nossas
comissões regionais. Embora o assunto seja alimento, não é bom
colocar pimenta onde não cabe. Não há nenhuma razão para
colocarmos pimenta nesse empecilho da nossa burocracia. A
burocracia é complicadíssima. Na minha vivência, tenho dito que, em
geral, a burocracia é a pior inimiga da democracia. Vemos coisas
inusitadas e exóticas. Quero saudar a todos nós e fico feliz, neste
tempo de Páscoa, de vivermos esse momento de esperança.

Na manhã de hoje, na celebração da Eucaristia, o texto do
Evangelho, quarta de Páscoa, Lucas 19, conta a história de dois
discípulos a caminho de Emaús, e termina o anúncio do Evangelho
com aquele gesto da fração do pão, do pão partido e repartido, que foi
o sinal para que os olhos se abrissem. Começaram a entender que a
vida vence a morte. Que essa lei nos leve, a todos nós, à
compreensão. E preciso que seja feito esse gesto para que a fome
acabe no mundo não como um mecanismo regulador da saúde, mas
com essa conotação de sem condição de acesso àquilo que é vital
para nós. Para que a fome acabe, é preciso novas relações com o
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meio ambiente, novas relações sociais, familiares, econômicas,
novos encaminhamentos políticos. Enquanto o alimento for
mercadoria - não me cansarei de repetir -, haverá tome no mundo.
Essa é a relação mais difícil que temos de trabalhar: como chegar a
uma sociedade que não mercantilize aquilo que é vida. Creio que isso
seja o principal. E, no cerne dessa lei, há um desafio para todos nós,
em qualquer lugar do mundo, mas especificamente a lei de Minas
Gerais.

Há um elemento fundamental na lei: ela se torna doravante um
componente estratégico do desenvolvimento integrado e sustentável.
A sua luz, esta Casa sempre terá que questionar o rumo do
desenvolvimento, o sentido do progresso, o impacto do
desenvolvimento sobre o meio ambiente, o grau de inclusão ou
exclusão social gerado pelo progresso. Essa é a grande questão.

Aquilo que é reconhecido na Constituição, aquilo que é proclamado
nas Nações Unidas, Minas Gerais explicita como um direito
obrigatório, imperativo e determinante do poder público e indicativo
para a sociedade. Minas Gerais avança no processo democrático;
proclama o que está na Constituição: os recursos naturais têm que ser
administrados com responsabilidade e preservados para as gerações
frituras. Não estamos fazendo uma lei só para hoje; colocamos um
eixo em tudo o que o Estado vive no seu desenvolvimento, na sua
organização social, econômica e política.

E uma lei muito importante. Como dizia a Joana, há pouco, nem
sabemos o quanto estamos conscientes de sua grandíssima
importância. Realmente ela o é. Creio que ainda não percebemos o
seu real significado, talvez como aconteceu com a Inconfidência
Mineira, as revoluções pernambucanas e os quilombos. Na ocasião,
não perceberam bem o que estava acontecendo.

Hoje comemoramos a vigência de uma ordem nova na relação com
a natureza, nas relações econômicas, políticas , e sociais. E uma lei
fundamental, voltada totalmente para a vida. E uma beleza termos
chegado a ela depois de um caminho longo. Ao chegar às nossas
mãos, imediatamente percebemos que ela já traz em si algumas
incompreensões e limitações e pede uma transformação maior, mas é
isso que nos faz evoluir.

Essa lei deve realmente ser comemorada. Esperamos que todos
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recebam essa publicação. Agradeço o apoio da Rede de
Educação Cidadã na divulgação deste evento e no fornecimento de
material. Neste texto que está em nossas mãos, foi colocada uma
grande esperança, uma esperança que se traduz no clamor pela vida.
Esse é um clamor que ecoa forte no choro da criança que chora para
respirar, chora para ser acolhida, chora para ser amamentada. Na
verdade, ela não quer sofrer, não quer chorar, mas sim viver.

Essa lei traz esse clamor pela vida. Todos nós nos curvamos e
reconhecemos que não há ser humano que possa continuar vivo sem
respirar; que possa continuar vivo sem ingerir líquidos e sólidos; que
possa parar, por um só instante, de se alimentar. O nosso organismo
alimenta-se constantemente; o sangue circula para que nada morra,
para que tudo seja renovado, purificado, vivificado. Somos assim,
somos seres vivos.

Enquanto não houver essa compreensão, nosso discurso será
piedoso e assistencialista. Não interessa ser mulher ou homem; não
interessa a idade nem a condição social; todos nós somos, diante do
alimento, bela e terrivelmente iguais. Se construirmos essa
compreensão, teremos força sim, pois cessarão todos os outros
argumentos.

A medida que cada ser humano entender que essa lei significa a
defesa de sua vida e exigir seu cumprimento, o plano mineiro de
segurança alimentar e nutricional sustentável terá o tamanho das
necessidades do povo de Minas Gerais. O desafio de conquistar a
adesão de todas as pessoas é nosso. Não devemos discriminar ou
afastar ninguém.

Participar de um conselho de segurança alimentar é ser uma pessoa
profundamente agregadora, com grande capacidade de dialogar e
enorme vontade de atrair todos. Não podemos pensar ou agir de outra
forma. Como pastor, bispo católico, na minha opção de vida,
centralizo minha ação missionária evangelizadora nessa primeira
questão. Como diz o povo, 'saco vazio não pára em pé".

Não me interessa o credo religioso ou a ideologia do cidadão, mas
que cada ser humano queira que o outro ser humano tenha iguais
condições de se alimentar, ter saúde, ser inteligente e forte. Minha
missão é essa. Não estou preocupado em converter ninguém a
determinada religião ou fé nem em convencer de que uma ideologia é



1091
melhor do que a outra.

O que me move e comove é anunciar esse evangelho da soberania
do senhorio de Deus sobre tudo o que está na natureza, o qual
destina-se à criança que nasce hoje. Perturba-me e incomoda-me ter
participado de uma conferência da saúde, na semana passada, e
receber uma informação chocante do Ministério da Saúde. O
calcanhar de Aquiles de todo o trabalho da sociedade brasileira e de
seus governos é ainda não ter compreendido que apenas alimento
não é suficiente. Este deve ter qualidade e quantidade adequadas a
cada estágio da vida, para que as pessoas sejam nutridas e
saudáveis.

O Brasil conhece tudo sobre a necessidade nutricional dos
alimentos: somos capazes de ter indústrias que produzem alimentos
para animais com tamanha qualidade que são exportados para a
Europa; produzimos bois e vacas fortes e bonitos, conhecendo tudo
sobre a genealogia, gestação e nutrição. Por outro lado, o Ministério
da Saúde informa que o monitoramento nutricional do povo brasileiro
atinge pouco mais de 215 mil crianças. Isso é um escândalo. São
1.500 Municípios que, lenta e passivamente, alimentam a central de
informação. Isso é terrível. Não consigo entender o porquê da apatia.
Há os movimentos de saúde, as conferências e a política nacional de
alimentação e nutrição. Nesta, constam os nomes de dois Ministros,
um do governo FHC e outro do governo Lula. Não se trata de um
projeto de um governo ou de um partido, mas de um esforço do povo
brasileiro para compreender que, neste país, na razão última de todo
o discurso sobre a fome, pretendemos um povo nutrido, saudável,
inteligente, participante e democrata.

Não implantar a política nacional de alimentação e nutrição é não
entender o que estamos buscando, esse direito humano fundamental.
Em julho, passaremos três dias estudando essa questão aqui, em
Minas, em parceria com o Ministério da Saúde, convidados de São
Paulo, daqui e de fora, com a assessoria direta da Coordenadoria-
Geral da Política de Alimentação e Nutrição, e com a participação de
vários ministérios e da sociedade civil. Em Minas também precisamos
ser exemplo na implantação das políticas, das diretrizes e do
monitoramento nutricional do povo mineiro.

Quando cheguei aqui, no primeiro ano do governo Itamar, os dados
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de avaliações nutricionais de crianças estavam em caixas de
sapato. A Prodemge fez um esforço, e as informações produzidas nos
incomodaram muito. A implantação das diretrizes da política nacional
de alimentação e nutrição será um desafio para nosso Conselho, para
esta Casa e para o Poder Executivo - a produção e o controle da
qualidade de alimentos, o monitoramento nutricional da população e
os hábitos alimentares. Este último tem sido uma questão de estética,
uma preocupação muito perigosa, porque a estética de uma pessoa
nem sempre é a de outra. Estamos confundindo estética com beleza,
e esta não existe sem saúde. E muito perigoso o que está
acontecendo. Devemos estudar os hábitos alimentares e o
monitoramento nutricional, com pesquisa, estudo e capacitação dos
agentes públicos. Esse é um desafio para Minas Gerais. Embora
tenha havido algum avanço, ainda estamos longe. Não sei como está
a situação atualmente, mas, até há algum tempo, a Pastoral da
Criança, sozinha, cuidava de maior número de crianças que todas as
Prefeituras de Minas Gerais juntas. Estou convencido de que um
grande programa brasileiro que deve ser incentivado e implantado é o
Programa Saúde da Família. A melhor presença do poder público
junto ao povo é o Agente Comunitário de Saúde, reforçado e apoiado
pelos mutirões. Esses devem ter igual treinamento para que a ação
não seja concorrente nem conflitante. Se quisermos atingir nosso
objetivo, precisamos colocar em diálogo permanente com a população
os Agentes Comunitários de Saúde. Vejo os médicos aqui.
Precisamos trabalhar com essa idéia.

Sinto profunda alegria por esse dia que celebramos. Talvez tenha
falado com palavras mais harmoniosas e bonitas ao saudar a lei, na
apresentação dessa reprodução. E um dia de esperança. Precisamos
acreditar na vida. Vivemos um momento de grande crise e incerteza.

Volto a ressaltar o tamanho do primeiro plano mineiro que hoje
começamos a discutir. Apresento e saúdo o nosso companheiro
Divino, o novo Coordenador, que assume hoje a coordenadoria
prevista em lei, para que as ações do governo sejam articuladas.

Participamos de uma primeira reunião com a Secretária de
Planejamento e discutimos o aspecto da implementação da lei. As
propostas, as quais acompanharemos, já estão na mão do Poder
Executivo, nas várias instâncias.
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Já estamos trabalhando para que se concretize aquilo que é

uma conquista muito abençoada. Espero que possamos entender que
não é tão fácil, mas é muito divino e maravilhoso podermos abrir as
mãos e partilhar o que somos e o que temos. Esse é o verdadeiro
amor: quem ama partilha o que é e reparte o que tem. Que o pão
partilhado, repartido e abençoado fique como símbolo dessa lei.

Sempre cito Isaias - por que não o faria novamente? -, quando diz:
"Se repartires o teu bocado ao faminto" - quer dizer que você estará
dando a sua vida para que ele possa viver - "a luz brilhará sobre ti".
Queremos um país iluminado, bendito, no qual nenhuma criança
morra criança. E isso o que me motiva a ter uma vida intensa como a
que tenho.

A noite, chegarei a Campinas. Logo cedo, saio para São Paulo, com
um dia bastante intenso de encaminhamentos ligados a essa
temática; depois sigo para o Paraná; em maio, vou ao Nordeste;
enfim, há muito trabalho à frente, principalmente na dimensão de
implantar o sistema municipalizado, pois temos de chegar aos
Municípios.

O que me dá energia para viver - e gostaria que isso ficasse
registrado na memória da minha vida - é que tentei, durante os anos
que me foram dados, de forma graciosa e extraordinária... A Joana se
referiu ao acidente. Estou completando três anos de vida e os que eu
tiver pela frente gostaria que fossem totalmente consumidos como
azeite na candeia, para que nenhuma criança morra criança; é assim
que interpreto essa lei. Obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante, o Deputado Fábio

Avelar, representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, fará a entrega a O. Mauro Morelli de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:
"Uma vida dedicada à luta pela transformação da sociedade, um dos
brasileiros de maior expressão especialmente no que diz respeito ao
combate à fome, com diversas iniciativas de articulação social e de
parcerias para garantir o direito básico de acesso ao alimento. A
homenagem da Assembléia de Minas a D. Mauro Morelli, Presidente
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, pelo incansável trabalho em defesa da dignidade do ser
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humano e da vida com qualidade".

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Convido o Deputado
Padre João a me acompanhar na entrega da placa.

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

Inicialmente gostaria de cumprimentar D. Mauro Morelli, Presidente
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, e dizer-lhe da nossa satisfação em recebê-lo nesta Casa;
a Sra. Carmem Eugênia Bretas Bavoso, representando a Associação
Comercial de Minas Gerais; a Sra. Joana Paranhos, representante da
sociedade; o colega Deputado Padre João, autor do requerimento,
pela feliz iniciativa de estarmos nesta tarde comemorando um tato tão
importante para todos nós; todas as autoridades presentes; os demais
Deputados, Deputado Laudelino Augusto e Deputado Adelmo
Carneiro Leão; os senhores e as senhoras; os senhores da imprensa;
os telespectadores da TV Assembléia e todos que nos acompanham.

A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, cuja
entrada em vigor comemoramos, necessita da mobilização de toda a
sociedade para sua efetiva e urgente implantação. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais está iniciando, portanto, esse
grande debate, pelo direito de todos a alimentos suficientes e de
qualidade, com base em práticas promotoras da saúde, respeitando a
diversidade cultural, ao mesmo tempo que se mostram social,
econômica e ambientalmente sustentáveis. Minas Gerais,
reconhecendo que praticar o direito humano à alimentação significa
um mundo mais justo, com crianças livres da tome e da má nutrição, e
com todo o povo saudável, é mais uma vez pioneira, colocando-se na
vanguarda das políticas sociais.

E com grande satisfação que recebemos D. Mauro Morelli,
Presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável, órgão representativo da sociedade na
formulação das ações de promoção e consecução da segurança
alimentar e nutricional no Estado.

D. Mauro, por seu histórico pessoal em favor de uma Igreja aberta
ao mundo e por sua notória luta pela dignidade humana, tem sido um
dos baluartes no esforço de combate à fome e à miséria. Ao encarar o
problema da fome como um direito humano básico, e não como
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questão de favor ou caridade, vem trazer para o âmbito da
cidadania o acesso ao alimento de boa qualidade, que nutra o
organismo. Prega, por meio doConselho, a descentralização e o
envolvimento do próprio povo na formulação e na concretização dos
projetos. E a articulação social e a parceria que produzem as
melhores respostas, aliando baixos custos e alto rendimento social e
econômico.

Por outro lado, garantir a produção de alimentos no campo, além de
favorecer a agroindústria, é fundamento democrático para que
resgatemos a dívida histórica que possa propiciar, depois de cinco
séculos, a existência de um povo forte e digno, num contexto de
verdadeira justiça no que respeita às oportunidades para cada um.

Assim, o Estado e a sociedade têm de se engajar na produção,
comercialização e abastecimento de alimentos, sem descuidar da
utilização sustentável dos recursos naturais. A prática da boa
alimentação tem de ser promovida por programas educacionais, pela
distribuição de água em situações de crise e pela garantia biológica e
nutricional dos gêneros alimentícios. Desse modo, os cidadãos do
Estado, no meio de dezenas de milhões de brasileiros vulneráveis à
fome, devido a sua renda insuficiente, poderão ver finalmente
diminuído o fosso da pobreza e da desigualdade.

O Brasil produz muito mais alimentos do que consome. Portanto,
distribuindo e utilizando melhor nossa produção agrícola, evitando o
desperdício e agregando a alimentação adequada à saúde, à
educação e à geração de renda, teremos uma população com
condições de conquistar sua autonomia.

Conclamamos, então, toda a sociedade mineira a se engajar na
regulamentação da Lei & 15.982, de 2006, tendo, na linha de frente,
também o Poder Executivo e o Ministério Público, incluindo indivíduos,
famílias e empresas no esforço de provimento do direito humano a
uma alimentação adequada. Muito obrigado.

Antes de encerrar esta solenidade, a Presidência gostaria mais uma
vez de agradecer às autoridades e aos demais convidados a sua
honrosa presença.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
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2.594/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Regional do Meio
Ambiente, com sede no Município de Frutal.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo a defesa do meio ambiente

e a proteção da natureza diante dos crimes ecológicos cometidos por
pessoas físicas ou jurídicas na região onde atua.

Promove a educação ambiental nas comunidades dos Vales do Rio
Grande, do Jaguari e do Paranaiba, num esforço de conscientização
pública para a preservação do meio ambiente. Atua também na
defesa da vida selvagem, principalmente dos animais em via de
extinção e procura implementar opções de exploração da natureza
com técnicas de desenvolvimento sustentável.

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

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

2.594/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
2.968/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Santa Juliana, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A instituição em causa trabalha para melhorar a qualidade de vida

de pessoas portadoras de prejuízo motor ou mental.
Atua na concepção e na aplicação das políticas do Município que

afetam as demandas de seus assistidos, garantindo o cumprimento de
seus direitos e o seu lugar na sociedade.

Além de prestar ampla assistência às pessoas especiais, ela atua na
compilação e na divulgação das normas legais que as protegem e
está presente nos esforços da ciência que visam a obter novos
conhecimentos que irão mitigar as dificuldades dessas pessoas.

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

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

2.968/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-
3.04212006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no Município de
Pratápolis.

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

Fundamentação
A instituição em causa tem por finalidade a prestação de serviços

inerentes à atividade agropecuária, racionalizando a sua exploração
em compatibilidade com a conservação e a proteção do meio
ambiente. Elabora e executa projetos e programas que visam a
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade
proporcionando a ampliação da sua expectativa de vida e aumento
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dos seus rendimentos, com reflexos positivos na sociedade local.

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

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

3.042/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de abril de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.082/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n 2 3.082/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
ao Deficiente do Liberdade, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 30/3/2006, 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 para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei n 9 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
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 39 do art. 24 de seu estatuto prevê a
não-remuneração de sua diretoria; e o parágrafo único do art. 31
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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.082/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator

- Maria Tereza Lara - George Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.096/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Amigos para
Sempre, com sede no Município de ltaú de Minas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006, 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 parágrafo único do art. 10 de seu estatuto determina
que as atividades dos membros da diretoria não serão remuneradas, e
o parágrafo único do art. 25 dispõe que, em caso de dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a entidades assistenciais do
Município de ltaú de Minas.

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 ri 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.09612006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Maria Tereza Lara - George Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.098/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n2
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3.098/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
Centro de Referência do Cidadão - Cerc -, com sede no Município de
Confins.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 30/3/2006, vem 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
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
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
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 sua diretoria e conselho fiscal e o art. 31 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 2 3.098/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Maria Tereza Lara - George Hilton - Etbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.107/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n° 546/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Inspetor José Martinho Drumond ao
Presídio Regional de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
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examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão arroladas no art. 22 da Constituição da
República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
melhor atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado, a regra básica está consagrada no § 1 2 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 pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.
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.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Assim, os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por
esta Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento
vigente. Em razão disso, 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 3.107/2006.
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Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Maria Tereza [ara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.110/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n

3.11012006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
de Integração Especial - Crie -, com sede no Município de Extrema.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 31/3/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/co 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. 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 § 2 9 do art. 11 do seu estatuto prevê a
não-remuneração dos seus dirigentes e o § 29 do art. 41 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 constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.110/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Maria Tereza [ara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.111/2006
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de
Ipuiúna, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/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 ar!. 29 de seu estatuto determina que as atividades
dos membros da Mesa Diretora, da Comissão de Contas e do Diretor
Clínico não serão remuneradas, sendo vedado aos sócios o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem de
qualquer tipo; e o parágrafo único do art. 47 dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 0 da Lei n9
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n Q 3.11112006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - George Hilton - Elbe

Brandão - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.112/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências
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com sede no Município de Campo Belo.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e,
a seguir, foi 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. 21 do seu estatuto determina que os
cargos da diretoria ou divisões não são remunerados e o art. 33
dispõe que, em caso de sua dissolução, o seu patrimônio será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e
cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n Q 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 9 3.112/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Maria Tereza Lara - George Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.113/2006
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 Comunitária dos
Amigos e Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
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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, 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 e
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. 29, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros ou instituidores, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem: e, no art.
34, que, caso seja dissolvida a Associação, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere, com personalidade
jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei & 3.113/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Maria Tereza Lara - George Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.116/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n2

3.116/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Coral
Juvenal Alves Vilela, com sede no Município de Caeté.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 11/4/2006, 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.
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Fundamentação

Os requisitos para que as entidades em funcionamento 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 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 15 de seu estatuto
prevê a não-remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal, e o art. 30 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.116/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - George Hilton - Maria

Tereza Lara - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.119/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Doadores de Sangue de Bom Despacho - ADSBD -, com sede nesse
Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 91412006, 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 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. 62 de seu estatuto determina que as atividades
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dos Diretores e Conselheiros Fiscais e de todas as categorias de
sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento ou
distribuição de lucro, gratificação, bonificação, vantagem ou benefício;
e o art. 26 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição de fins idênticos ou
semelhantes situada no Município de Bom Despacho.

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 n9 3.119/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Maria Tereza [ara.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.745/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em
epígrafe dá nova redação ao § 32 do art. 30 da Lei n 2 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado.

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/10/2005 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 193, e/co art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar o projeto nos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao dar nova redação ao § 32 do art. 30 da Lei n 2 14.309, de 2002, o

art. 19 da Lei n2 15.972, de 12/1/2006, revogou, tacitamente, a
Deliberação n 2 72, de 2004, do Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -, que estabelecia normas para o uso sustentável
do solo nas regiões de ocorrência do bioma Mata Seca. De acordo
com a redação proposta pelo art. 19 da Lei n 2 15.972, de 2006, a
conceituação e as modalidades de uso do mencionado bioma deverão
ser definidas por meio de lei ordinária específica.
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No projeto em discussão, a Mata Seca teria sua conceituação e

suas modalidades de uso definidas pelo Copam, observado o princípio
da garantia de indenização a proprietário ou posseiro de imóvel rural,
quando a restrição ambiental afetar a potencialidade econômica do
imóvel em índices superiores ao estabelecido, em caráter geral, para
a área de reserva legal.

Como já demonstramos, a Lei n 9 15.972, de 2006, subtraiu do
Copam a competência para, por meio de ato infralegal, regulamentar o
bioma Mata Seca. A atribuição de competência para órgãos do Poder
Executivo é matéria da alçada privativa do Governador do Estado, em
face do disposto no art. 66, III, da Constituição Estadual.

Dessa forma, é preciso promover pequeno ajuste na proposição,
para adequá-la à sistemática introduzida pela Lei n 2 15.972, de 2006.

Por fim, observamos a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 2.745/2005
com a Emenda n 9 1, a seguir apresentada.

Emenda n 9 1
Dê-se ao § 32 do art. 30 da Lei n 9 14.309, de 2002, a que se refere o

art. 12 do projeto, a seguinte redação:
"Art.30-( ...)
§ 32 - Os remanescentes da Mata Seca, caracterizados pelo

complexo de vegetação da floresta estacional decidual, caatinga
arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas
associadas com afloramento calcários e outros, mata ciliar e vazante e
seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e suas
modalidades de uso definidas em lei específica, respeitado o direito de
propriedade, com as limitações estabelecidas pela legislação vigente,
observado o princípio da garantia de indenização quando a restrição
de uso afetar a potencialidade econômica do imóvel rural e ultrapassar
o percentual estabelecido por esta lei, em caráter geral, para a área
de reserva legal.".

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.998/2006
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela estabelece a obrigatoriedade de os planos de saúde manterem
em funcionamento centro de atendimento nos hospitais privados do
Estado de Minas Gerais.

Publicado no 'Diário do Legislativo" em 15/2/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c O
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende solucionar uma grave distorção

existente no mercado de consumo, decorrente da falta de assistência
médico-hospitalar aos usuários dos serviços prestados pelos planos e
seguros de saúde, que condicionam o atendimento do paciente, ou
mesmo a execução de procedimentos e exames médicos, á liberação
de guias próprias e específicas.

A situação tem levado muitos consumidores e seus familiares ao
desespero, uma vez que, diante de um quadro de aflição decorrente
da própria enfermidade, são obrigados a se sujeitar aos
desdobramentos burocráticos para a liberação dos procedimentos
médicos necessários à preservação ou ao restabelecimento da saúde
do paciente.

A obrigatoriedade da existência de postos de atendimento em todos
os hospitais da rede credenciada, conforme pretendido, colocará fim a
um problema que se arrasta por anos a fio, exatamente em face da
ausência de norma que discipline a matéria.

A Constituição da República é clara, ao dispor, em seu art. 196, que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O
mesmo diploma constitucional assegura à iniciativa privada a atuação
para a assistência à saúde, o que se efetiva por uma vasta rede de
hospitais, clínicas, como também pela atuação dos planos de seguro e
de assistência à saúde. Este, a propósito, é o segmento que se
pretende disciplinar por meio da norma em análise.
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Torna-se importante salientar que a Lei Federal fl 2 9.656 foi

editada em 3/61/98, com o objetivo de disciplinar as atividades dos
planos e dos seguros privados de assistência à saúde.

Em 28/1/2000, foi criada, por seu turno, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS -, mediante a edição da Lei n 2 9.961, como
órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.

Nenhuma das normas jurídicas mencionadas, muito menos os atos
administrativos oriundos da ANS, disciplinam a matéria de que trata a
proposta em análise; remanesce aos Estados federados, portanto, a
competência suplementar para dispor sobre o tema, conforme
cogitado pelo art. 24, § 2, da Constituição da República.

Com efeito, encontra-se na órbita da competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de normas que
versem sobre a proteção ao consumidor, como também aquelas que
dizem respeito à defesa da saúde do cidadão.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria
não se encontra inserida entre aquelas arroladas no art. 66 da
Constituição mineira.

Entendemos ser pertinente, entretanto, a formulação do Substitutivo
n 2 1, que faz parte deste parecer, para melhor adequar a proposta à
técnica legislativa.

Conclusão
Em - face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.998/2006,
na forma do seguinte Substitutivo n 2 1.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Torna obrigatória a manutenção de Centro de Atendimento ao

Consumidor pelas operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde nos hospitais e nas clínicas credenciadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Ficam as operadoras de planos e seguros privados de

assistência à saúde obrigadas a manter Centro de Atendimento aos
Consumidor nos hospitais e nas clínicas credenciadas.

Art. 2 - O Centro de Atendimento de que trata o art. 1 2 deverá
funcionar nas condições seguintes:

m



'lii- atendimento ininterrupto, por 24 horas, incluindo os sábados,
domingos e feriados;

II - manutenção de profissional credenciado a expedir guia para a
liberação de procedimento para diagnóstico e tratamento das doenças
relacionadas no Código Internacional de Doenças - CD.

Art. 3 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei n 2 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Maria

Tereza Lara - Elbe Brandão - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.065/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado João Leite, pretende
assegurar aos consumidores a faculdade de solicitar o cancelamento
dos contratos de prestação de serviços que menciona, utilizando, para
tanto, os mesmos meios pelos quais foi solicitada a pactuação.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 18 de março de 2006, foi o
projeto distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em tela pretende facilitar a rescisão dos contratos de

prestação de serviços continuados, como assinatura de jornais,
revistas, periódicos, de televisão a cabo, provedores de internet, entre
outros. Segundo a proposta, o fornecedor deverá, ainda, facilitar o
cancelamento da prestação do serviço por meio de telefone, da rede
mundial de computadores ou por via postal.

Ao justificar essa iniciativa, o parlamentar enfatiza as barreiras
criadas pelos fornecedores dos serviços as quais dificultam ou, até
mesmo, impedem o exercício do legítimo direito dos consumidores de
dar fim aos contratos que celebram diuturnamente.

Passamos a analisar o projeto apresentado, nos termos que se
seguem.

A Constituição da República arrola a defesa do consumidor entre os
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direitos e as garantias fundamentais do cidadão brasileiro,
assegurando a competência concorrente da Uno, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar sobre a matéria. E importante observar
essa ampla possibilidade de edição de normas protetivas do
consumidor, pois, ocorrendo a hipótese da inexistência de lei federal
acerca do tema, remanesce aos Estados o direito de editarem as
respectivas normas.

No caso em tela, entretanto, em que pese à relevância da proposta
apresentada, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza
constitucional, conforme veremos mais adiante.

Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no direito brasileiro,
prepondera o princípio da autonomia da vontade, assim como a força
vinculante dos contratos, não sendo razoável preconizar, para as mais
diversas circunstâncias, a perspectiva da resilição por via telefônica,
conforme pretendido. Isso ocorre pelo fato de que o Código Civil
brasileiro assegura que a resilição dos contratos de forma unilateral,
nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permite, opere-
se mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473). Comentando
o mencionado dispositivo, assim se manifesta Luiz Guilherme
Loureiro:

Além da resilição por mútuo consenso (distrato), o novo Código
Civil autoriza também a resilição unilateral, mas apenas nos casos em
que a lei expressamente ou implicitamente o permita, que deve se dar
mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473 do CC). Vale
dizer, a resilição unilateral apenas é possível em casos excepcionais,
caso contrário, se deixaria ao arbítrio do devedor dissolver o vínculo, o
que tornaria letra morta o princípio da obrigatoriedade do contrato e
daria causa à mais completa insegurança jurídica". ("Teoria Geral dos
Contratos no Novo Código Civil". Rio de Janeiro: Método, p. 248.)

Deve ser levado em conta que qualquer notificação ou denúncia, do
ponto de vista formal, implica a expedição de documento expresso,
encaminhado ao destinatário por via postal, cartorial ou, mesmo,
judicial.

Também segundo o mencionado princípio da autonomia da vontade,
há de se levar em conta que as partes envolvidas na relação
contratual têm liberdade para estabelecer, de forma expressa, o modo
como deve operar-se a extinção do vínculo obrigacional. Roxana
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Cardoso Brasileiro Borges tece brilhante comentário acerca da
extinção dos contratos, em perfeita consonância com os argumentos
acima esboçados:

"A forma natural de extinção do contrato é através de sua execução,
ou seja, de seu cumprimento. Incluam-se ai a consignação em
pagamento, o pagamento com sub-rogação, a dação, a compensação
e outras formas, satisfativas ou não, de extinção das obrigações. Os
contratos por tempo indeterminado podem se extinguir por denúncia,
forma de resilição unilateral. A resilição bilateral se dá pelo distrato,
que exige acordo de vontade das partes. A resilição unilateral também
pode ocorrer por resgate, renúncia e revogação. Estes últimos têm
exemplo no contrato de mandato. Como já mencionamos, extinguem-
se os contratos também por cessação, ou morte de uma das partes,
se a obrigação for personalíssima ou se o contrato o previr. Outras
causas de extinção são o advento de condição e termo resolutivo, e
por não ocorrência de condição suspensiva (frustração da condição
suspensiva). Extinguem-se os contratos, ainda, por cláusula resolutiva
(tácita ou expressa) e por onerosidade excessiva" (disponível em
www.jus.com.br).

Observa-se, dessa forma, que o Direito preocupou-se em colocar
como regra a celebração e a dissolução dos vínculos contratuais de
forma expressa. Entre as exceções legalmente previstas, convém
lembrar a possibilidade da extinção unilateral dos contratos de fiança
bem como a desistência do pacto, no prazo de sete dias, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em
domicílio (Código de Proteção e Defesa do Consumidor, art. 49).

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria não confere ao
consumidor - que se encontra numa categoria privilegiada de
contratantes, já que as regras relativas aos vínculos obrigacionais
foram disciplinadas por norma específica - o direito de resolver os
contratos especificados no projeto pela via que se lhe afigurar a mais
conveniente.

Outro aspecto a ser considerado é a observância por parte dos
fornecedores, ao estabelecerem vínculos com os consumidores, dos
princípios norteadores das relações de consumo, notadamente o da
boa-fé e o da transparência.
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As normas de natureza cogente que regem os contratos de

consumo, insculpidas na Lei n Q 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção
e Defesa do Consumidor), consolidam os instrumentos necessários à
regulação do mercado no que diz respeito às práticas abusivas de que
cogita a proposta em análise. Tais práticas sujeitam o fornecedor às
penalidades previstas no art. 56 do citado Código, no qual consta a
possibilidade da decretação da cessação das atividades da empresa.

Entretanto, ainda que se vislumbrasse a perspectiva da adoção de
uma norma dessa natureza, a matéria deveria ser tratada por lei
federal: a legislação sobre contratos é matéria de direito civil, portanto,
de competência privativa da União, segundo dispõe o art. 22, 1, da
Carta Federal.

Afora os vícios jurídicos apontados, é oportuno lembrar que, na
prática, vendedores de produtos ou serviços operam no mercado por
meio de centrais de vendas estabelecidas em apenas um dos Estados
da Federação: este é o caso das administradoras de cartões de
crédito, dos emissores e vendedores de títulos de capitalização, dos
jornais e das revistas de circulação nacional, entre outros. Nesse
contexto, não seria razoável que cada unidade federada estipulasse
uma legislação específica sobre a matéria, o que seria impraticável e
constituiria um cerceamento à livre iniciativa dos agentes econômicos,
a qual foi erigida à categoria de princípio pela Constituição Federal.

Sendo assim, há que se ressaltar o princípio da razoabilidade,
consagrado pelo direito brasileiro e erigido à categoria de norma
constitucional, em face do disposto no art. 13 da Carta mineira. Para
Luís Roberto Barroso, o princípio da razoabilidade tem sido admitido
nos seguintes casos: como mecanismo para o controle da
discricionariedade legislativa e administrativa; quando não há
adequação entre o fim perseguido pela norma e o meio empregado;
quando a medida não é exigível ou necessária, havendo alternativa
para se chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito
individual; quando não há proporcionalidade em sentido estrito, ou
seja, o que se perde com a medida tem maior relevo do que aquilo
que se ganha. ('Temas de Direito Constitucional". Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 163.).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
3.065/2006.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

George Hilton - Maria Tereza Lara - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.09912006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem & 53812006, 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 Bom Jardim de Minas o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 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 comento tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a transferir ao domínio do Município de Bom Jardim de
Minas um imóvel constituído de terreno com área de 1 0.000m2.

Para a transferência da titularidade de bem público, a Constituição
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
l do art. 17, condiciona a referida autorização à existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 ç do projeto determina que o imóvel será
utilizado para a instalação de um posto de saúde.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 9 da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não for utilizado com a finalidade prevista.

A proposição não encontra, pois, óbice a sua tramitação nesta Casa.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n9 3.099/2006.
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Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

George Hilton - Maria Tereza [ara - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.102/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por intermédio da
Mensagem n 541/2006, a proposição em tela, que tem por objetivo
alterar dispositivo da Lei n Q 15.376, de 28/9/2004, que autorizou o
Poder Executivo a doar ao Município de Descoberto o imóvel que
especifica.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", em 31/3/2006, e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme
dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Esclareça-se que o imóvel de que trata a Lei n g 15.376, de 2004 -

constituído de terreno com área de 660,00m 2, situado no Município de
Descoberto -, foi originalmente doado a esse Município para
instalação do setor de cultura, lazer, turismo e desportos da Prefeitura
Municipal de Descoberto, em conformidade com o parágrafo único do
art. 1 9 da referida lei.

Pretende-se agora, nos termos da alteração proposta, destinar a
referida área para a instalação de unidade de fisioterapia da
Coordenadoria de Saúde, Odontologia e Assistência Social, serviço
considerado mais urgente para a comunidade. Dessa forma, faz-se
necessária a alteração da cláusula de finalidade prevista no diploma
legal.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da
coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por
isso, nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens
estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal n 1 8.666, de 1993, tal salvaguarda encontra-se nas
cláusulas de destinação e de reversão. Importante observar que a
modificação a ser implementada pela proposição atende a essa
exigência.
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Acatada a nova destinação do imóvel, faz-se mister seja

estabelecido prazo para se atender à finalidade. Para tanto, o art. 2
da proposição prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado
se não for cumprida sua finalidade, findo o prazo de cinco anos,
contados da data da publicação da lei.

E importante observar que a técnica legislativa impõe que a
mudança de destinação pretendida pelo projeto em análise respeite o
lapso de tempo decorrido desde a edição da Lei n 2 15.376, devendo
ser realizada no tempo presente. Para sanar esta e outras
imperfeições, apresentamos a seguir o Substitutivo n2 1.

De resto, importa ressaltar que a Secretaria de Planejamento e
Gestão manifestou-se favoravelmente à alteração solicitada pelo
Município, considerando os benefícios que advirão da medida,
especialmente para o segmento mais carente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.102/2006 na
forma do Substitutivo n2 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N2 1
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Descoberto nos termos da Lei n 2 15.376, de 28 de setembro de 2004,
e revoga seu art. 2.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Descoberto nos termos da Lei n2 15.376, de 28 de setembro de 2004,
passa a ser a instalação de unidade de fisioterapia da Coordenadoria
de Saúde, Odontologia e Assistência Social.

Art. 2 - O imóvel de que trata o art. l Q desta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
nesse artigo.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 - Fica revogado o art. 2 2 da Lei n9 15.376, de 28 de setembro

de 2004.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Elbe

Brandão - George Hilton.
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PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2

3.104/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n 2 54312006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 3.10412006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts, 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para Município, constituído de terreno com área de 1.239,47m2,
localizado no lugar denominado Lagoa, no Povoado de Córrego da
Areia, Município de Mar de Espanha, registrado sob o n 2 6.149, a lis.
145 do Livro 3-AG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mar de Espanha, incorporado ao patrimônio do Estado em 1969 por
doação de particulares. No local funcionou durante anos a Escola
Estadual O. Ritinha e D. Inácia, desativada em 1994.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
piano infraconstitucionai, o art. 17 da 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, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público, que se traduz, neste caso, no desenvolvimento de atividades
culturais, sociais e comunitárias. Tal finalidade, condicionante da
doação, está formalizada no parágrafo único do art. 12 do projeto.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, após anuência da Pasta de Educação, se manifesta
favoravelmente à doação do imóvel, uma vez que não tem pianos
para a sua utilização.

Mesmo sendo ele transferido a outro entre da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
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caso, está prevista no art. 2 9 do projeto em questão, que
estabelece o retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se,
no termo avençado, não lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.104/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1 ° TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.115/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n Q 547/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n2 3.115/2006, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1/4/2006 e
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
Piumhi dois imóveis, que perfazem área total de 10.000,00m 2 e foram
incorporados ao patrimônio do Estado por doação desse Município,
para que neles fosse construído um prédio escolar, o que de fato não
ocorreu, funcionando atualmente no local uma praça pública.

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 à existência de interesse público devidamente
justificado, o que se traduz, neste caso, na intenção da municipalidade
em manter no local uma praça pública municipal.

Ressalte-se que a Administração Estadual e a Secretaria de Estado
da Educação manifestam-se de forma favorável à doação dos
imóveis, porque não têm planos para o seu aproveitamento e porque a
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destinação que lhes está sendo dada atende ao interesse da
coletividade.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n9
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 0 da proposição, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.115/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.741/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.741/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública o Rio Petrópolis Futebol Clube, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.741/2005
Declara de utilidade pública o Rio Petrópolis Futebol Clube, com

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

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.839/2005

Comissão de Redação



1121
O Projeto de Lei n° 2.839/2005, de autoria do Governador do

Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professor Milton
Santos à Escola Estadual localizada no Município de Coronel
Pacheco, 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°2.839/2005
Dá denominação à Escola Estadual localizada no Município de

Coronel Pacheco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professor Milton Santos a

Escola Estadual situada na Rua Oscar Vidal, s/n°, no Município de
Coronel Pacheco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

2.841/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.84112005, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professor Ivan
Mattar Soukef à escola estadual localizada no Município de Deita, 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°2.841/2005
Dá denominação à Escola Estadual localizada no Município de

Deita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° . Fica denominada Escola Estadual Ivan Mattar Soukef a
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Escola Estadual situada na Rua Francisco Aguinaldo, n° 71,
Centro, no Município de Deita.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Comissões, 12 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ojalma Diniz, relator - Doutor

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

3.129/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.129/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 912006, nos termos do art. 7° da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE Resolução N°3.129/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Independência Alimentos Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 9/2006 à empresa Independência Alimentos Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Manos Fernandes, relator - Vanessa

Lucas.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d" do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Procon Estadual por seus 24 anos de fundação

(Requerimento n 2 6.279/2006, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso à empresa Vilma Alimentos pelo recebimento do Prêmio
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Top of Mmd 2005-2006 (Requerimento n2 6.281/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Instituto Nacional de Meteorologia -
lnmet -, na pessoa de seu Diretor, Sr. Antônio Divino Moura, pela
passagem do Dia do Meteorologista (Requerimento n Q 6.318/2006, do
Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao Restaurante do Porto por seus 36 anos de fundação
(Requerimento n 6.330/2006, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 25? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 201412006
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2? Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar n 2 81/2006 - Projetos de Lei n2s 3.229 a 3.235/2006 -
Requerimentos ns 6.454 a 6.463/2006 - Requerimentos da Deputada
Jô Moraes e dos Deputados Laudelino Augusto e Neider Moreira -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 21 Parte (Ordem do
Dia): 1? Fase: Abertura de Inscrições - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, Sebastião Costa e
Neider Moreira; aprovação; questão de ordem - Encerramento.

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

Faria - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - George Hilton - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa . Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jésus
Lima - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As l4hllmin, 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.

Parte
12 Fase (Expediente)

rs14
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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 Bilac Pinto, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
O F IC lOS.

Do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n 9 5.942/2005, do Deputado
Weliton Prado.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n 2 2.850/2005, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 2.850/2005.)

Do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministério das
Comunicações, informando da impossibilidade de o Ministro das
Comunicações participar de audiência pública da Comissão de
Educação, em 17/4/2006. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado,
encaminhando o CD-ROM e manual "Conhecendo o Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo de Minas Gerais", elaborado pela
Auditoria-Geral do Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Octávio Elisio Alves de Brito, Presidente do lepha-MG,
solicitando seja designado o representante desta Casa no Conselho
Curador do Iepha-MG, no biênio 2006-2007, bem como o respectivo
suplente.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (2), 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.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:

WIL
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 81/2006

Acrescenta parágrafo único ao art. 110 da Lei n 2 869, de 5 de julho
de 1952, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - O art. 110 da Lei n2 869, de 5 de julho de 1956, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 110- ( ... )
Parágrafo único - O servidor aposentado com provento proporcional

ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias
especificadas nas alíneas "c" "d'e "e" do art. 108, passará a perceber
provento integral.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Jayro Lessa
Justificação: O § 0 do art. 36, da Constituição do Estado estabelece

que são extensíveis aos servidores aposentados, além da revisão dos
vencimentos na mesma proporção e na mesma data, todos os
benefícios e vantagens dos servidores em atividade, regra esta que
implica proibição implícita de distinção entre um e outro.

"§ 42 - Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário
mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, e
serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da
função em que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.".

Nota-se que tal entendimento já esta positivado na esfera federal e a
aposentadoria com proventos integrais iria apenas equiparar o
servidor público estadual ao servidor público federal, uma vez que a
Lei n2 8.112, de 1990, (Estatuto dos Servidores Públicos da União)
contém expressamente tal permissão em seu ai. 190 que diz: o
servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço,
se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, §
12 , passará a perceber provento integral.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
a aprovação deste Projeto de Lei Complementar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.229/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Direito de

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

Direito de Família - IBDFAM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: O Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM -,

com sede no Município de Belo Horizonte, tem uma ampla atuação
em três diferentes esferas, quais sejam: política, participando
ativamente das discussões que afetam o destino da sociedade
brasileira na área de direito de família, nos âmbitos do Judiciário, do
Executivo e do Legislativo e na imprensa; acadêmica, firmando
convênios e acordos de cooperação, visando ao intercâmbio de
informações e ao aprimoramento profissional; e institucional,
investindo em publicações, desenvolvendo novos produtos de
comunicação e promovendo eventos na área do direito de família em
todo o território nacional.

O IBDFAM tem por objetivos, segundos o seu estatuto: promover,
em caráter interdisciplinar, estudos, pesquisas e discussões, sobre as
relações de família e sucessões; divulgar e transmitir conhecimentos a
todos os seus membros e à sociedade em geral; atuar como força
representativa nos cenários nacional e internacional e instrumento de
intervenção político-científica, ajustados aos interesses da família e
aos direitos de exercício da cidadania; manter intercâmbio com
associações congêneres em níveis nacional e internacional.

Como reconhecimento pelos trabalhos tão importantes realizados
pela entidade, em área de tamanha relevância, e tendo em seu
estatuto todas as previsões legais exigidas para obtenção do título de
utilidade pública, apresentamos aos nossos nobres pares esta
proposição, aguardando de todos o necessário o apoio à sua
aprovação.

rs
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.23012006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim o imóvel

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

Inhapim o imóvel constituído de um terreno com área de 432,70m2
(quatrocentos e trinta e dois vírgula setenta metros quadrados), com
todas as benfeitorias incorporadas, com confrontação a Avenida 28 de
Março, Rua Capitão Anastácio, Sebastião Tomé de Medeiros e com o
doador Francisco Alves de Siqueira, nesse Município, registrado em
26/1/65, sob o número 11.920 do Livro 3-D, lis. 119, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Inhapim.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à implantação da Câmara Municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 12.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição visa ultimar a doação do imóvel ao

Município de Inhapim para que nele possa ser implantada a sede da
Câmara Municipal.

O referido imóvel está a mais de 30 anos em total abandono,
servindo atualmente apenas de depósito de lixo. Assim, essa iniciativa
possibilitará uma melhoria no atendimento dos munícipes, que terão
um espaço mais apropriado à interlocução com os seus
representantes e ao desenvolvimento da cidadania.

Por essas razões, espero contar o apoio dos nobres pares desta
Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

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

'-4
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PROJETO DE LEI N 9 3.231/2006

Acrescenta dispositivo ao art. 1 9 da Lei n 2 15.018, de 15 de janeiro
de 2004, que obriga as instituições que menciona a afixarem aviso
aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores
de metal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 1 2 da Lei 15.018, de 15 de janeiro de 2004, fica

acrescido dos seguintes parágrafos l Q e 2
"Art.1 2 -( ...)
§ l - As instituições mencionadas no "caput" ficam obrigadas a

facultar o acesso aos portadores de marca-passo, devidamente
identificados, através de portas sem detectores de metal:

- Na ausência de portas sem detectores de metal, o equipamento
terá que ser desativado durante a passagem do portador de marca-
passo.

§ 2 - O aviso mencionado no "caput" será afixado em caracteres
visíveis junto às portas com detectores de metal e terá instruções aos
portadores de marca-passo sobre como proceder nos termos desta
lei.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Lúcia Pacífico
Justificação: Os detectores de metal, muito comuns em portas de

vários estabelecimentos, podem alterar e até mesmo paralisar os
aparelhos de marca-passo, colocando em risco a vida de seus
usuários.

A Lei n Q 15.018, de 15/1/2004, visa a alertar os portadores deste
aparelho, através de aviso, sobre a existência de detectores de metal.

Ocorre que, na prática, vários estabelecimentos não possuem outro
acesso sem os referidos detectores e vêm se negando a desativar o
equipamento quando solicitado pelos portadores de marca-passo.

A proposição em tela visa a aprimorar a legislação existente,
dotando-a de procedimentos que permitam o acesso sem risco dos
portadores de marca-passo aos referidos estabelecimentos.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para

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

PROJETO DE LEI N Q 3.232/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo é uma sociedade civil

não governamental e sem finalidade lucrativa, tendo como finalidade
manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos
os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual,
social e espiritual em condições de liberdade e dignidade, visando à
preservação de sua saúde física e mental.

Assim, diante do exposto, consideramos primordial que esse projeto
transforme-se em lei estadual.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.233/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Botumirim o

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

Botumirim o imóvel com área de 1.540,00m 2 (mil quinhentos e
quarenta metros quadrados), compreendendo os lotes n° 04 e 05,
situado na Rua Primeiro de Março, nesse Município, com escritura
pública lavrada no Cartório do 2 0 Ofício Judicial e Notas da Comarca
de Francisco Sã, no Livro n 0 41, às fis. 121/121v.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a ampliação do posto de saúde municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica a doação.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado para o Município de
Botumirim.

Com a doação do imóvel, a administração municipal pretende
ampliar o posto de saúde. E importante ressaltar que os recursos para
a ampliação já foram depositados em conta, dependendo somente da
formalização da doação para serem desbloqueados.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas á aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.234/2006
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O reconhecimento de localidade como estância climática se

dará por meio de lei específica atendidos os requisitos estabelecidos
nesta lei.

Art. 2 - Constitui requisito mínimo para a criação de estância
climática a existência, no Município, de posto meteorológico em
funcionamento ininterrupto durante pelo menos três anos, cujos
resultados médios se enquadrem nas seguintes características:

- temperatura média das mínimas no verão, até 20 O;
II - temperatura média das máximas no verão, até 25 Q C;
III - temperatura média das mínimas no inverno, até 18 Q O;
IV - umidade relativa média anual até 60%. Admitida a variação,

para menos, de 10% do resultado obtido no local; e
V - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Parágrafo único - Além do requisito mínimo estabelecido no "caput",

deve a localidade oferecer atrativos turísticos, infra-estrutura hoteleira
e condições para tratamento de saúde.

Art. 32 - As normas relativas ao processo de verificação e
fiscalização dos requisitos e condições de que trata esta lei serão
estabelecidas pelo Poder Executivo em regulamento.
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Ari. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: E imprescindível que a Assembléia Legislativa, aos

moldes do que realizou no que concerne às estâncias hidrominerais,
por meio da Lei n 9 13.459, de 2000, discuta uma legislação que
estabeleça regras genéricas para disciplinar a titulação de estância
climática, antes de assim o declarar esta ou aquela localidade. Dessa
forma procedeu o Estado de São Paulo que, por meio da Lei n9
10.426, de 8112/71, estabeleceu os requisitos mínimos para a criação
de estâncias climáticas.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.235/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Dom Silvério o imóvel com área de 360m 2 (trezentos e sessenta
metros quadrados), localizado na Rua Doutor Reis Cotta, no Município
de Dom Silvério, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
Dom Silvério, Matrícula n 9 643.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de unidade administrativa municipal.

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

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada já pertenceu

ao Município de Dom Silvério, mas hoje pertence ao Estado. Nele,
funciona o Centro de Saúde Jair Nunes Cordeiro, administrado pelo
Município, que pretende reformar o referido centro de saúde,
ampliando o número de consultórios médicos e odontológicos e, no
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segundo andar, que será construído, instalar a Secretaria
Municipal de Saúde, para melhor atender à população do Município.
Para a consecução dessas obras, será firmado acordo com a União,
por meio do Ministério da Saúde. Para isso, faz-se necessária a
comprovação, pelo Município, da titularidade do imóvel.

Vê-se, pois, que a doação do imóvel para o Município é de grande
conveniência para a população de Dom Silvério.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.45412006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Sra. Assusete
Magalhães por sua posse na Presidência do Tribunal Regional
Federal dai? Região. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.455/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Assusete Dumont Reis
Magalhães por sua posse na Presidência do Tribunal Regional
Federal da 14 Região. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao
Requerimento n2 6.454/2006, nos termos do § 22 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.45612006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ivair Aram Meguerian por
sua posse no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1?
Região.

N2 6.457/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Olavo Pacheco de
Medeiros por sua posse na Vice-Presidência do Tribunal Regional
Federal da 12 Região. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N 2 6.458/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Júlio Maria Fonseca
Chebli por sua posse no cargo de Diretor da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Juiz de Fora.

N 9 6.45912006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. José Olindo Duarte
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Ferreira por seu desempenho no cargo de Diretor da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora.

N2 6.460/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulado voto 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, desde 1998.

N 2 6.461/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulado voto de aplauso ao Sr. Aloísio Carlos Couri Gamonal
por sua posse como Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N2 6.462/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social com vistas à
apuração da morte de Eder Arcanjo Perdigão, ocorrida no Município
de Santa Bárbara.

N 2 6.46312006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil com vistas à apuração da
morte de Eder Arcanjo Perdigão, ocorrida no Município de Santa
Bárbara. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Da Deputada Jô Moraes, em que solicita seja realizado, nesta Casa,
um ciclo de debates com o tema Políticas Públicas de Atenção à
Saúde da Mulher". (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Laudelino Augusto e Neider Moreira.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 9 do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do 332
Campeonato Mineiro.

- A ata dessa solenidade é a publicada nesta edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2 Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de Inscrições

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destina a esta parte, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do

Wk
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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.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Laudelino Augusto,

solicitando a constituição de 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. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei n 2 3.063/2006. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Neider Moreira, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n 1.740/2004, que aguarda prazo para
recurso, nos termos do art. 104 do Regimento Interno. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o
projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de saber qual o projeto de que

está sendo solicitada a retirada de tramitação.
O Sr. Presidente - Trata-se de projeto relativo à declaração de

entidade pública que foi fechada. A razão da retirada é óbvia,
portanto.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 25? REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA,

_ -
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EM 20/4/2006

Presidência dos Deputados Dilzon Meio e Paulo Cesar
Sumário: Composição da mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado George Hilton - Palavras do Sr. José Perreila
de Oliveira Costa - Entrega de medalhas - Apresentação musical -
Exibição de vídeo - Entrega de placa - Apresentação musical -
Execução do Hino do Cruzeiro Esporte Clube - Palavras do Sr.
Presidente.

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

Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; José Perreila
de Oliveira Costa - Zezé Perrella -, Vice-Presidente de Futebol
Profissional do Cruzeiro Esporte Clube, representando o Presidente,
Alvimar de Oliveira Costa; Paulo César Gusmão, Técnico do Cruzeiro
Esporte Clube, representando a Comissão Técnica do Clube;
Desembargador Osmando Almeida, representando o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais; Vereador Alberto Rodrigues, representando
o Presidente da Câmara Municipal de Seio Horizonte, Vereador
Silvinho Rezende; Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Federação
Mineira de Futebol; José Ramos de Araújo, Vice-Presidente do
Cruzeiro Esporte Clube; Clemerson de Araújo Soares - Araújo -,
jogador do Cruzeiro Esporte Clube; Eduardo Luís Abonízio Souza -
Edu Dracena -, Capitão do time profissional do Cruzeiro Esporte
Clube, representando os demais jogadores do Clube; Deputada Maria
Olívia; e Deputado George Hilton, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Marco Túlio Martins,

Diretor da Escola de Esportes do Cruzeiro Esporte Clube; Gilmar de
Pinho Tavares, Secretário-Geral do Cruzeiro Esporte Clube; José
Ramos de Araújo, Vice-Presidente; Hebert Blaso, Superintendente de
Suporte Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes;
Getúlio Gontijo de Amorini, representando o IEF; e o Vereador José
Vinícius, da Câmara Municipal de Elói Mendes.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

L
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O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Destina-se esta parte

da reunião a homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do
339 Campeonato Mineiro e por outras conquistas.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Deputado George

Hilton, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, torno
público que iniciei a abertura dessa homenagem e tinha o propósito de
presidi-ia pelo desejo de demonstrar nossa alegria em ser
cruzeirense - creio que 80% da Assembléia é cruzeirense -, mas, ao
chegar, fui interpelado pelo Deputado Paulo Cesar, que desejava me
destituir da coordenação da abertura dos trabalhos. Não concordei,
logicamente, pois sou um cruzeirense mais antigo, embora tenhamos
a mesma paixão, alegria e torcida pelo caminho do Cruzeiro.

Torno pública minha saudação. O Deputado Paulo Cesar falará em
seu nome e de todos os parlamentares, mesmo que não sejam
cruzeirenses, pelo reconhecimento do valor do trabalho feito na
direção pelo Alvimar, pelo Zezé e pelo PC, o que nos deixa alegres,
pois temos um time à altura das tradições de Minas Gerais.

Antes de passar a palavra ao Deputado George Hilton, autor do
requerimento - também apaixonado pelo Cruzeiro como eu -, passo a
Presidência ao Deputado Paulo Cesar, pois, se não o fizer, ele poderá
se tornar meu inimigo, apaixonado que é pelo Cruzeiro. Mas, longe
disso, é um irmão fraterno que representará esta Casa muito bem e
demonstrará o que todo cruzeirense deseja, sua paixão pelo clube.
Passo o comando dos trabalhos ao Deputado Paulo Cesar.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Cesar) - Deputado Dilzon Meio,
obrigado por suas palavras. Agradeço ao Presidente da Assembléia,
Deputado Mauri Torres, a designação para dirigir os trabalhos desta
reunião. Fiquei muito feliz e honrado pelo brilhantismo do Cruzeiro ao
conquistar o Campeonato Mineiro e títulos no exterior para nossa
Minas Gerais.

Palavras do Deputado George Hilton
Exmos. Srs. Deputado Paulo Cesar, grande amigo cruzeirense;

Diizon Meio, que muito nos prestigiou com a abertura dos trabalhos;
Deputado Federal Danilo de Castro; José Perrella de Oliveira Costa,

rsl
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grande amigo e irmão; Paulo César Gusmão, grande técnico;
Desembargador Osmando Almeida, que faz uma justa homenagem
em nome dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo ao Cruzeiro;
vibrante amigo Vereador Alberto Rodrigues; Luciano Fagundes, a
quem reputamos todo nosso respeito pela Federação Mineira de
Futebol, que tanto tem colaborado pelo bom desempenho do futebol
de Minas Gerais; amiga Deputada Maria Olívia, cruzeirense
apaixonada; colegas Deputados presentes, Doutor Viana, Marlos
Fernandes e Ivair Nogueira - e parece-me que o Deputado Pinduca
estava aqui; conselheiros do Cruzeiro que aqui prestigiam e honram
esse evento - sabemos que há pessoas que dedicaram parte ou
quase toda a vida ao Clube do Cruzeiro, portanto agradeço a
presença dos Conselheiros -; órgãos de imprensa; senhoras e
senhores; convidados; torcida celestial presente e a que nos assiste
em todo o Estado de Minas Gerais, é com o coração cheio de emoção
que quero dizer a todos que hoje é um dia de muita alegria para nós,
cruzeirenses, e esta reunião especial visa homenagear o Cruzeiro
Esporte Clube pela sua merecida vitória: a conquista do Campeonato
Mineiro de 2006.

Minas Gerais se engrandece e se sente muito feliz com mais essa
conquista, à qual dedicamos toda a honra que o esporte pode oferecer
a esse clube denominado Cruzeiro das Nações.

Sinto-me honrado em ocupar esta tribuna para prestar tão
importante e sincera homenagem a esse campeão gigante pelo seu
caráter de coragem, audácia e determinação.

Trata-se de uma demonstração de admiração pelas muitas vitórias
desse time, tendo em vista que fatos notórios de sua trajetória
merecem ser lembrados e comemorados, pois permanecerão sempre
na memória de todos nós.

Na verdade, o futebol é o principal esporte nacional, seu estilo de
jogo é referência mundial, e os principais jogadores brasileiros são
ídolos em todas as partes do planeta, sendo disputados por equipes
de vários países, como acontece com o nosso amado Cruzeiro.

O futebol representa no Brasil as exigências técnicas, as
características socioculturais, retratando a imagem de nosso povo.
Podemos comparar o comportamento do brasileiro com um jogo de
futebol, com chances de ganhar e de perder - e às vezes de empatar.
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Mais que tudo isso, o futebol é uma forma que a sociedade
brasileira encontrou para se expressar. E uma maneira de o homem
nacional extravasar características emocionais profundas, tais como
paixão, ódio, felicidade, tristeza, prazer, dor, fidelidade, resignação,
coragem, fraqueza e muitas outras. São atividades que mexem com o
lado passional, pois não é no futebol que o torcedor chega às
lágrimas, tanto de alegria como de tristeza? Não é no futebol que a
gente aprende que, após uma seqüência de derrotas, virá a redentora
vitória?

Com todas as contradições possíveis, o futebol brasileiro é uma
forma de cidadania. Dessa forma, trouxe a diplomacia, pois todos se
unem para o mesmo fim, torcer para seu time preferido, expressando
seus sentimentos, aprendendo a ganhar e a perder, é, portanto,
dinâmico por refletir a própria sociedade que luta, trabalha para atingir
seus ideais.

Nesse instante, gostaria de citar parte de um poema de Carlos
Drummond de Andrade, qe diz: 'Mais do que esporte, o futebol é
fonte de integração social. E valor que não se vê, mas que transforma.
E sentimento, beleza, talento, graça. Futebol se joga no estádio.
Futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na
alma. A bola é a mesma: forma sacra para craques e pernas-de-pau.
Mesma a volúpia de chutar na delirante Copa do Mundo ou no árido
espaço do morro. São vôos de estátuas súbitas, desenhos feéricos,
bailados de pés e troncos entrelaçados. Instantes lúdicos: flutua o
jogador, gravado no ar".

O nosso Cruzeiro Esporte Clube foi fundado em 211/21, por
desportistas da colônia italiana em Belo Horizonte, com o nome de
Societá Sportiva Palestra Itália, destacando-se por possuir elementos
da classe trabalhadora - em 1894, filhos de imigrantes que vieram
construir a Capital do nosso Estado.

Percebe-se que, desde seu início, o Cruzeiro teve a marca da luta,
da garra, do dinamismo e do trabalho para se tornar vencedor, o que
de fato ocorreu em toda a sua trajetória, tendo como símbolo a
Raposa, demonstrando assim sua esperteza.

Após duas décadas de sua fundação, houve a mudança de nome, e
em janeiro de 1942, diante de um consenso entre diretoria e sócios,
aprovou-se o nome de Cruzeiro Esporte Clube, representando assim a

rs
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constelação do Cruzeiro do Sul, para nosso orgulho, pois se trata
de um dos maiores símbolos da Pátria brasileira. O Cruzeiro soube
honrar esse símbolo, destacando-se como uma força não somente de
Minas Gerais, mas do futebol brasileiro.

Em 1959, 1960 e 1961, o Cruzeiro deixa de ser um clube somente
mineiro e passa a ser conhecido no mundo inteiro. Clube estruturado,
estádio pronto, torcida entusiasmada; é aí que se inicia a saga do
Cruzeiro Esporte Clube, o qual, nas palavras de Luiz Carlos
Rodrigues, ex-Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, "...se
fez grande sem lances de heroísmo pungentes e sem heróis
miraculosos, cuja grandeza foi plasmada no cotidiano, na simplicidade
de um trabalho constante e reiterado, quase anônimo, cuja somatória,
ao correr do tempo, conferiu a dimensão grandiosa, internacional,
universal, de um dos maiores clubes do mundo!".

Sr. Presidente, senhoras e senhores, imaginem a grata satisfação
de expressar essa paixão nacional, tendo como pano de fundo o
glorioso e magnífico bicampeão da Copa Libertadores da América;
Supercopa dos Campeões da Libertadores da América; Copa Ouro,
em 1995; Copa Máster; Supercopa de 1995; Campeão Brasileiro, em
2003; Taça Brasil, em 1966; e Copa do Brasil, quatro vezes.

O futebol sem a raposa é como ir ao Mineirão e não comer um
tropeiro; ou sair para uma pescaria e voltar com peixes comprados. E
o mesmo que olhar para o céu, numa noite de lua cheia, e não ver as
estrelas, melhor dizendo, não ver o Cruzeiro do Sul, majestoso,
imponente, com seu brilho resplandecente.

Gostaria de lembrar, nesta oportunidade, os nomes de Nininho,
Ninão e Niguinho, do conhecimento de todos, que se destacaram na
Itália, no time Lazio, em 1930, como também destacar os jogadores
celestes antigos e atuais, como Dr. Amauri de Castro, Piazza, Tostão,
Dirceu Lopes, Raul, Zé Carlos - campeão brasileiro em 1966 e
pentacampeão mineiro em 1961 -, Roberto Batata, Palhinha,
Joãozinho, Nelinho - campeão da América em 1976 -, Ronaldo
Fenômeno, 1993 e 1994 - três vezes na Seleção, eleito o maior do
mundo -, Alex, Cris, Edu Dracena, Gomes, Maldonado - Tríplice
Coroa, Campeão Mineiro e Copa do Brasil -, Gil, Edu Dracena, Elber -
campeões mineiros em 2006 -, todos os demais que hoje fazem parte
do time; o nosso Araújo, que nos prestigia, e tantos outros, que
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ficamos até com receio de citar nomes, para não cometer
injustiça.

O Cruzeiro, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
arrojado, destemido e vitorioso, passou por vários Presidentes em sua
trajetória, os quais deixaram a marca de dedicação e heroísmo pelos
seus feitos, iniciando com Aurélio Noce, no período de 1921 e 1922.
Teve a honra de ser presidido por José Perreila de Oliveira Costa, no
período de 1995 a 2002, e, hoje, por Alvimar de Oliveira Costa.

José Perrella, o Zezé Perrella, Deputado Federal de 1999 a 2003,
exerceu inúmeras atividades parlamentares na Câmara dos
Deputados, como membro do Conselho Nacional do Esporte,
Conselheiro Nato, bem como obteve várias premiações à frente do
Cruzeiro Esporte Clube.

Atualmente o empresário Alvimar de Oliveira Costa é o Presidente.
Já no seu primeiro ano de mandato, a equipe de futebol consagrou-se
campeã das três principais competições oficiais: Campeonato Mineiro,
Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Além dos títulos no futebol,
sua administração investiu no social, na escola de esportes, na
estrutura física dos clubes, sempre fazendo obras e investimentos
necessários para oferecer ao associado mais conforto e bem-estar.

Parabéns, Zezé; parabéns, Alvimar! Que vocês continuem
administrando com garra e galhardia por muitos anos!

Agradeceria aos Perrelias, exímios administradores, na figura do
nosso Presidente Alvimar e do Zezé, que podem nos dar uma palestra
de como administrar para ser campeão. Vitória, vitória, vitória -
palavras de regozijo que podemos pronunciar com toda altivez e
congratularmo-nos com esse campeão das multidões. Aliás, demos
uma lavada, ontem, no Mineirão.

Parabéns ao Cruzeiro Esporte Clube; a toda a sua equipe; ao PC
Gusmão, pelo excelente trabalho que vem realizando; aos
Conselheiros; aos jogadores e, é claro, a toda a torcida celestial, não
somente de Minas, mas de todo o Brasil, que abrilhanta o time e traz
alegria ao povo mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Perrella de Oliveira Costa
Secretário Danilo de Castro, Conselheiro do Cruzeiro, nosso amigo,

cruzeirense de todas as horas; Deputado Paulo Cesar, também
grande cruzeirense; Paulo César Gusmão, técnico do nosso clube;
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Desembargador Osmando Almeida, representante do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Conselheiro e ex-Presidente do Conselho do
Cruzeiro, que possui uma longa história em nosso querido clube;
Vereador Alberto Rodrigues, também Conselheiro do Cruzeiro,
querido por todos os cruzeirenses; Luciano Fagundes, Vice-
Presidente da Federação Mineira de Futebol; Deputada Maria Olivia,
minha amiga, representante das mulheres, especialmente das
cruzeirenses; Deputado George Hilton, querido amigo e autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; José Ramos de
Araújo, querido amigo e Vice-Presidente do Cruzeiro; Conselheiros do
Cruzeiro aqui presentes; torcedores; representantes de torcidas; meus
senhores e minhas senhoras, este é um momento, diria, ímpar na vida
do Cruzeiro.

Todos nós, que temos um pouco de sensibilidade social, sabemos o
que significa o Cruzeiro na vida da sociedade mineira, da sociedade
belo-horizontina, da sociedade brasileira.

Não farei um discurso. Começo assim a minha fala, Deputado
George, porque fiquei pasmo com o que ouvi ontem, quando saía da
Toca da Raposa. Retiro-me a um comentário que escutei em uma
emissora de rádio de grande audiência. Alberto, ressalto que não foi
na rádio ltatiaia. Na oportunidade, o comentarista afirmava achar um
grande absurdo a Assembléia Legislativa parar para prestar uma
homenagem a um clube de futebol. Ademais, fazia uma crítica ao
Deputado George.

Não critico a imprensa, nenhum órgão específico, mas a opinião de
uma determinada pessoa, bem como a de outra, que fazia o mesmo
tipo de crítica em um jornal de grande circulação. Fiquei bobo ao ver a
insensibilidade social dessas pessoas, que têm responsabilidade com
a opinião.

Felizmente vivemos em um país democrático, logo cada um fala o
que quer. Todavia precisamos ter responsabilidade com o que
falamos. Esse comentário atinge 7 milhões de cruzeirenses, que se
sentem desprezados, diminuídos. Não se deve dizer que não é
importante fazer uma homenagem a um time de futebol. Aliás, assim
chamou o nosso clube, que não é apenas um time de futebol. Fiquei
pensando: por que a mesma imprensa, que também tem grande papel
social e já foi homenageada por esta Casa, não recebeu o mesmo tipo

11
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de crítica dessas pessoas? Temos de reconhecer que a imprensa
tem esse grande papel social. Nesse caso, a Assembléia Legislativa
poderá parar sem problemas. Entretanto, quando esta Casa pára para
homenagear um time de futebol - expressão pejorativa utilizada -, ele
se sente indignado. Disse que estaria aqui para assistir à reunião, mas
não o conheço. Se estiver aqui, meus sentimentos.

Como V. Exa., Deputado George, senti-me injustiçado. Essa pessoa
não sabe que o Cruzeiro, quando foi campeão da Copa Libertadores
da América, foi homenageado por Carlos Menem, Presidente da
Argentina? Na ocasião, representaríamos o Brasil, a América do Sul.

Conseqüentemente, a Argentina sentiu-se homenageada. Por isso,
homenageou o Cruzeiro. Na solenidade, os Presidentes da Argentina
e do Uruguai estavam reverenciando essa grande instituição, o
Cruzeiro Esporte Clube.

Se a homenagem fosse ao Alvimar Perreila ou ao Zezé Perrella, até
entenderia, pois somos simples comandantes temporários da nossa
querida e especial instituição centenária, que teve início em 1921 ou
1922. Nosso clube, como este Plenário, recebe o nome de Juscelino
Kubitschek de Oliveira, que, na época, já era um grande visionário. No
Barro Preto, o Cruzeiro era um clube pequeno ou médio. Ele, que era
um grande torcedor do Cruzeiro, doou a área, onde construímos o
estádio que recebeu seu nome. Ou seja, ele já tinha a noção do papel
social de um clube de futebol.

Em nome dos jogadores do passado, homenageio Lúcio Souza, cujo
pai faleceu recentemente e era o jogador mais antigo da história do
Cruzeiro. Ele era remanescente do Palestra Itália.

Quanto ao que ouvi, na minha opinião, a pessoa que fez tal crítica
não conhece o papel social que o Cruzeiro desempenha. Aliás, devo
dizer que não só o Cruzeiro, mas também instituições como o Atlético
e o América merecem respeito, em virtude do seu papel social.
Portanto, além de levar alegria a milhares de torcedores espalhados
pelo Brasil e pelo mundo, temos um papel social fundamental.

Quando eu era Deputado Federal, fizemos uma escola dentro do
Cruzeiro Esporte Clube. Algumas pessoas disseram que se tratava de
uma obra eleitoreira. As 200 crianças que moravam na Toca da
Raposa não podiam estudar, visto que o calendário esportivo era
incompatível com o escolar. Então, instalamos uma escola dentro do
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clube, que não recebeu nenhuma ajuda, ou seja, era paga
somente com os recursos do Cruzeiro. Fizemos isso para que os
meninos pudessem jogar futebol. Se não se transformassem em
jogadores de futebol, uma vez que apenas 10% ou 15% conseguem,
pelo menos estaríamos formando homens, cidadãos. No que se refere
a essa iniciativa, nosso clube foi pioneiro no Brasil.

Continuaremos fazendo tudo para que o Cruzeiro continue trilhando
esse caminho do sucesso, essa paixão nacional. Podem estar certos
de que muitos títulos ainda virão. Esperamos ser homenageados
novamente, pois isso nos deixa imensamente felizes e faz-nos
acreditar que vale a pena fazer futebol, que vale a pena lazer esporte.
Um beijo no coração de cada um. Obrigado por tudo.

Entrega de Medalhas
O locutor - Senhoras e senhores, o Deputado George Hilton prestará

uma homenagem a três representantes do Cruzeiro Esporte Clube
pela conquista do Campeonato Mineiro de 2006. Convidamos a
comparecerem ao local destinado à condecoração o técnico Paulo
César Gusmão, o atleta Clemerson de Araújo Soares, o atleta
Eduardo Luís Abonízio Sousa e o Deputado George Hilton.

- Procede-se à entrega de medalhas.
O Sr. Presidente - Peço desculpas pela saída do técnico Paulo

César Gusmão. Como prova de sua seriedade ao nosso público
brasileiro, ele está se dirigindo à Toca da Raposa para treinar nosso
querido Cruzeiro.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem a canção Tríplice

Coroa, de Daniel Godoy e Walmir Leporatti.
- Procede-se à apresentação musical.

Exibição de Vídeo
O locutor - Assistiremos agora à exibição do vídeo institucional do

Cruzeiro Esporte Clube.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante, o Deputado Paulo

Cesar, representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, fará a entrega de placa alusiva a esta
homenagem ao Sr. José Perrella de Oliveira Costa, Vice-Presidente

WILy -'
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de Futebol Profissional do Cruzeiro Esporte Clube, representando
o Presidente do clube, Alvimar de Oliveira Costa. A placa contém os
seguintes dizeres: "Uma das manifestações de cultura popular de
massa, o futebol exerce inegável influência na sociedade brasileira. O
Estado de Minas Gerais tem a honra de contar com um clube que não
recua diante dos desafios e está sempre determinado a conquistar a
vitória, para trazer alegria à sua torcida. A homenagem do Legislativo
Estadual a toda a equipe do Cruzeiro Esporte Clube, que se consagra
campeão mineiro pela 332 vez".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado George Hilton, autor deste
requerimento, a fazer a entrega desta placa ao Vice-Presidente do
Cruzeiro, José Perrella.

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. José Perrelia de Oliveira Costa - Não estava no protocolo, mas

gostaria de fazer uma pequena homenagem ao Presidente desta
reunião, Deputado Paulo Cesar, e ao Deputado George Hilton, com a
entrega de uma medalha de campeão mineiro. São as duas que
recebi e que fiz questão de trazer para eles como presente do nosso
Cruzeiro.

- Procede-se à entrega das medalhas.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem agora a canção
Academia Campeão Brasileiro 1966, de Mauro Saraiva, que será
interpretada pela Banda Godoys.

- Procede-se à apresentação musical.
Execução do Hino do Cruzeiro Esporte Clube

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem agora o Hino Oficial
do Cruzeiro Esporte Clube, letra e música de Jadir Ambrósio, que será
interpretado pela Banda Godoys.

- Procede-se à execução do Hino.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Deputado Federal Danilo de Castro, José Perrella de
Oliveira Costa, José Ramos de Araújo, Edu Dracena, Araújo,
Desembargador Osmando Almeida, Vereador Alberto Rodrigues,
Luciano Fagundes, Deputado George Hilton e Exma. Sra. Deputada
Maria Olívia, que aqui representa as mulheres cruzeirenses e as
mineiras, o título de Campeão Mineiro recentemente conquistado pelo
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Cruzeiro Esporte Clube que ora comemoramos vem-se juntar a
tantas outras gloriosas conquistas.

único clube do futebol brasileiro a ostentar a Tríplice Coroa,
conquistada em 2003 pelas vitórias no Campeonato Mineiro, Copa do
Brasil e Campeonato Brasileiro. A equipe celeste há muito tem sido
um destaque nacional.

Presente para Minas da colônia italiana, o nosso antigo Palestra
Itália, criado em 1921, construiu uma história de respeito. Foi o
vencedor da lendária Taça Brasil de 1966, deixando-nos saudades da
equipe comandada pelos inesquecíveis Tostão, Piazza, Dirceu Lopes
e seus companheiros. Também, por duas vezes, nos anos de 1976 e
1997, trouxe para solo mineiro a Copa Libertadores da América.

O modelo de organização, planejamento e eficiência, mérito de sua
direção, junta-se ao apoio solidário e apaixonado de sua imensa
torcida. O torcedor é o sustentáculo de seu time, com sua energia e
sua paixão.

Confirmando nosso campeão como força indiscutível do futebol
brasileiro, a recente conquista do futebol mineiro deve-se a todos os
seus jogadores, ao técnico Paulo César Gusmão, ao Presidente
Alvimar de Oliveira Costa e ao Vice-Presidente de Futebol Zezé
Perrella.

Minas Gerais espera e confia no talento de seus craques para
confirmar esta trajetória ímpar. Que venham novos títulos e novas
alegrias! Muito obrigado.

ATA DA 11 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 19/4/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 2? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei flQ 3.005/2006; discurso do Deputado Weliton Prado;
encerramento da discussão - Questões de ordem; inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição - Votação, em 2 turno, do Projeto de Lei n2 3.005/2006;
aprovação; declarações de voto - Chamada para recomposição do
número regimental; existência de quórum especial para votação de
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proposta de emenda à Constituição - Votação, em l turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n o 6712004; votação do
Substitutivo n 2 1; chamada de votação nominal; aprovação;
declarações de voto - Questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elisa Costa - Fahim Sawan -
George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, 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 Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2? Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, passa-se à
22 Parte da reunião, em sua 2? Fase, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1? Fase.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que o há para a discussão das matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.005/2006, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada n g 37, de 13/1/89,
que reestrutura a remuneração do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais - PMMG. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve. Gostaria de
discutir e expor o posicionamento do Bloco PT-PCdoB de votar o mais
rápido possível o projeto, que está em 2 Q turno. E um projeto muito
importante para os policiais militares, para os policiais civis, para os
agentes penitenciários. O auxílio-fardamento são R$533,00, e os
policiais estão ansiosos em todo o Estado. Em nome do Bloco PT-
PCdoB, queremos aprová-lo o mais rápido possível, para que na
próxima folha de pagamento todos os policiais recebam o auxílio-
fardamento. Lamento que nossa emenda, a do auxílio-periculosidade,
não tenha sido aprovada.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questões de Ordem
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, solicito seja feita

chamada para recomposição de quórum.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, acompanhando a

mesma linha de entendimento regimental do nobre companheiro
Ricardo Duarte e verificando, de plano, a existência de quórum para
votação de matéria simbólica, solicito à Presidência que submeta o
Projeto n Q 3.005, que trata do abono-fardamento, à votação deste
Plenário, já que há entendimento e a vontade deliberada, tanto da
Oposição quanto da base do governo, de votar o projeto o mais rápido
possível. Sr. Presidente, a solicitação se baseia no art. 159 do
Regimento Interno, e V. Exa. pode verificar, de plano, a existência de
quórum.

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

Votação, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n 9 3.005/2006, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada flQ 37, de 13/1/89,
que reestrutura a remuneração do pessoal da PMMG. A Comissão de
Administração Pública opina 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 Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado 1 Quero fazer a declaração de voto de

acordo com o que ficou acertado com o Presidente a respeito do
Projeto de Lei flQ 3.005, referente ao abono-fardamento para os
policiais militares e civis e agentes penitenciários. Não foi urna
benesse do Governador Aécio Neves, mas uma conquista dos
movimentos da área de segurança pública.

Parabenizo de forma muito especial a Associação dos Praças,
Soldados Militares e Bombeiros - Aspra - e o Sindicato dos Policiais
Civis - Sindpol -, que se mobilizaram e participaram de diversas
reuniões. Parabenizo também o Deputado Sargento Rodrigues. Isso
comprova aquela máxima que temos citado há muito tempo.
Infelizmente, o governo e o parlamento funcionam como feijão: à base
da pressão. Foi com pressão, com mobilização, com diálogo que os
policiais conseguiram essa vitória, que já era quase uma novela. Há
muitos anos reivindicavam esse abono-fardamento.

Agora os policiais têm de se mobilizar de maneira ainda mais forte
para garantir o auxílio-periculosidade, previsto na Constituição do
Estado e na Constituição Federal. Os Estados do Rio de Janeiro, de
São Paulo e do Rio Grande do Sul, Brasília e outros pagam o
benefício a seus policiais. Um dos poucos Estados que não
reconhecem de fato e de direito o auxílio-periculosidade dos policiais é
justamente Minas Gerais. E as profissões de policial civil, agente
penitenciário, policial militar e bombeiro são de risco; fazem jus ao
beneficio. Infelizmente, percebemos que neste ano não haverá
possibilidade de o projeto ser aprovado na Assembléia, pois a
legislação é clara: projetos que alteram a remuneração dos servidores
só podem ser aprovados até o mês de junho, no período que
antecede às eleições. Então, tal projeto será apreciado somente no
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próximo ano.

Apresentei uma emenda que não
mas obrigava o Governador a enviar o
maio. Não haveria gastos para o gc
possibilidade de receberem ainda est

criava o auxílio-periculosidade,
projeto à Assembléia até 30 de

)verno, e os policiais teriam a
e ano o auxílio. Infelizmente, a

emenda foi derrotada na Comissão, que a considerou inconstitucional.
São dois pesos e duas medidas. Lembro-me de que apresentamos
emenda semelhante em relação às tabelas salariais. O Bloco PT-
PCdoB apresentou emenda estabelecendo uma data-limite para o
Governador enviar as tabelas salariais à Assembléia. Naquele
momento ela foi considerada constitucional, e agora a Comissão teve
outra interpretação em relação à emenda semelhante que apresentei
e foi rejeitada.

Mas a luta não pára aqui. Aliás, recebi ontem um comunicado das
associações que defendem os policiais civis e militares. Estão
organizando mais atos em praça pública, atividades e audiências na
Assembléia. Todo movimento é válido; é muito importante a
mobilização. Não há vitória sem luta. Sabemos da importância da luta
dos movimentos sociais organizados e também dos policiais.

Quero parabenizar cada policial em todos os 853 Municípios de
Minas Gerais, que são formadores de opinião e acompanham o dia-a-
dia da Assembléia. E vital ter conhecimento da própria carreira. O
abono-fardamento de R$533,00 é um grande avanço.

Mas temos muito mais para conquistar, como o importante projeto
do Deputado Sargento Rodrigues que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública e acaba com a dependência dos policiais em
relação ao poder público municipal, que fragilizava a sua autoridade.
Um projeto muito importante que, infelizmente, não foi colocado em
votação. Solicito ao Presidente que o faça, porque, com certeza, esse
projeto resolverá o problema de infra-estrutura da polícia no interior.

Só para terminar, Sr. Presidente, são arrecadados
R$360.000.000,00 com a taxas de segurança pública. Infelizmente,
mais da metade desses recursos são desviados para outras áreas e
não são utilizados para a segurança pública. Hoje é um dia muito
especial, porque foi aprovado o abono-fardamento, que era o grande
anseio dos policiais.

0 Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, também votamos favoravelmente a esse justo projeto
que beneficia os policias no Estado. Sabemos que essa é uma
conquista importante, e é evidente que a questão da segurança
pública passa por um conjunto de ações na área social, aliás, ações
preventivas, em que devemos e podemos avançar muito no nosso
Estado.

Aproveito que estamos na tribuna para lembrar a todos que hoje é
Dia do índio. Esta Casa, a Assembléia Legislativa, que possui a
Frente Parlamentar de Apoio às Populações Indígenas, coordenada
por este e pelo Deputado Doutor Ronaldo, por meio das Comissões
de Participação Popular e de Direitos Humanos, realizará, hoje à
tarde, algumas atividades que se iniciarão às 14 horas. Será uma
manifestação, um ato público, e contará com a presença de
representantes dos povos indígenas de Minas Gerais, Estado que tem
mais de 11 mil índios em seu território.

A organização desse evento foi coordenada pelo Conselho dos
Povos Indígenas de Minas Gerais, que representa várias entidades, e
destaco aqui o papel importante que o Conselho Indigenista
Missionário cumpre historicamente a favor dos povos indígenas.

Quanto à programação desta semana, hoje teremos esse ato, às 14
horas, na Assembléia Legislativa. As 14h30min, no auditório, haverá
uma audiência pública, em que os povos indígenas manifestarão
livremente suas reivindicações e demandas, que sabemos serem
muitas. Infelizmente, o Brasil ainda guarda uma dívida com seus
irmãos indígenas.

Por exemplo, há uma área, no Brasil, regularizada, de apenas 38%,
e essa é uma das grandes demandas e reivindicações dos povos
indígenas, ou seja, a demarcação, a regularização dessas áreas.
Sabemos também que, apesar dos avanços e de algumas iniciativas
do governo federal, muito ainda precisa ser feito, principalmente ações
de saúde, saneamento e apoio às populações indígenas na questão
social.

E muito importante que essa manifestação aqui na Assembléia
possa também traduzir-se em novas iniciativas em uma cobrança
maior de agilidade por parte do poder público, para o atendimento
dessas demandas. Então, convido todos os Deputados e Deputadas.
Essa audiência será realizada às 14h30min, no auditório desta
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Assembléia Legislativa.

Paralelamente, também hoje entra em vigor a Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa teve papel fundamental junto ao Consea,
tão bem presidido pelo Bispo D. Mauro Moreili. A partir de hoje, a lei
entra em vigor em Minas. Nesta Assembléia, hoje à tarde, faremos um
grande encontro para discutirmos a operacionalização da lei neste
Estado. E muito comum, no Brasil, a lei ficar no papel, e uma das
nossas obrigações é exatamente fiscalizar as leis, além de fazê-las,
votá-las e aprová-las. Temos de fazer com que sejam cumpridas.

Nesse sentido, Minas Gerais, que tem tal Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, precisa investir mais
recursos e fazer a sua parte, o que o governo federal já tem feito. O
Fome Zero hoje é o maior programa de distribuição de renda e de
promoção da segurança alimentar existente em nosso país.
Esperamos que Minas, a partir dessa legislação, possa fazer a sua
parte.

Registro, com alegria, a presença do Vereador Délio Malheiros,
funcionário desta Casa, filho de Itamarandiba, Município do querido
Vale do Jequitinhonha.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a Assembléia Legislativa tem
feito a sua parte. Hoje discutiremos a questão dos povos indígenas e
a legislação sobre a política de segurança alimentar e nutricional.
Amanhã, pela manhã, participaremos de uma audiência pública da
Comissão de Participação Popular, que discutirá a implantação do
sistema único de assistência em Minas Gerais, particularmente quanto
à questão da valorização dos recursos humanos. Convido todos a
participarem desta reunião. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados.

Portanto, há quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição.

Votação, em 1 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n
67/2004, do Deputado Ivair Nogueira e outros, que altera o art. 53 da



1153
Constituição do Estado - reduz o recesso parlamentar -	A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria
à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso 1, c/c os arts. 201 e 263, inciso 1, do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n 2 1. Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada das Deputadas e dos Deputados para a votação
nominal.

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

- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Dilzon Meio - Ricardo Duarte -
Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz
Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - DjaIma Diniz - Doutor Viana - Elisa
Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro [essa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza [ara - Marlos Fernandes -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto,aprovada, em 12 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 67/2004 na forma do Substitutivo n 2 1. A
Comissão Especial.

Declarações de Voto
O Deputado Wehton Prado - Até que enfim conseguimos aprovar a

Proposta de Emenda à Constituição n° 67, que diminui o recesso
parlamentar para 55 dias, de acordo com o parâmetro aprovado pelo
Congresso Nacional. Esse é um grande avanço rumo à consolidação
da democracia e da ética no poder público.

Lembro-me de que, quando Vereador em Uberlândia, fui relator, na
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Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto semelhante,
para diminuir o recesso na Câmara Municipal. Eu e o autor da
proposição, Vereador Edson César Zanatta, fomos os únicos que
votaram favoravelmente a essa diminuição. Agora, sinto-me muito feliz
em ter a oportunidade de, como Deputado, diminuir o recesso
parlamentar nesta Casa, votando favoravelmente à proposição.

Embora o Bloco PT-PCdoB tenha defendido que o recesso fosse de
30 dias, não foi possível um acordo nesse sentido no Colégio de
Líderes. Mas a diminuição para 55 dias já foi um avanço. De qualquer
forma, a Assembléia Legislativa poderá discutir essa questão
futuramente e sair na frente, diminuindo o recesso para 30 dias.

Queria apenas apresentar o nosso posicionamento. Essa era uma
matéria importante a ser apreciada e, embora a votação tenha
demorado demais, finalmente conseguimos aprová-la, lembrando que
já valerá para o próximo recesso, em julho.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, votamos favoravelmente à redução do trabalho de
base, que é, no meu entendimento, como deveria ser chamado o
recesso parlamentar. E claro que foi um grande avanço desta Casa
fazer essa redução em sintonia com o Congresso Nacional.

Mas, por outro lado, queremos deixar claro para a imprensa,
principalmente para a imprensa mineira, que a redução do recesso
parlamentar não se trata de redução de férias, como a imprensa
insistiu, numa intenção clara de confundir ou de induzir o cidadão ao
erro. No ano passado visitei 77 Municípios, dos quais, durante o
recesso parlamentar, visitei apenas 27 por causa do espaço de tempo
necessário para a preparação das viagens. O restante dos Municípios
foram visitados nos finais de semana. Portanto, apesar de estarmos
fazendo uma adequação nessa questão, é bom deixar claro para a
imprensa que não se trata de reduzir férias, mas de redução do
recesso parlamentar, ou seja, do tempo de trabalho de base que cada
Deputado tem para estar em contato com a comunidade e com as
lideranças políticas locais para ouvir e trazer subsídios para exercer
seu mandato em sintonia com suas regiões e com a população.
Portanto, nós, do PDT, votamos favoravelmente à redução. Mas é
bom esclarecermos, já que a Assembléia Legislativa é cobrada e a
imprensa pontua essa questão de forma indevida.

rÁ



1155
Sr. Presidente, inicialmente pedi a palavra para declaração de

voto, mas naquele momento não foi possível. Quero dizer que foi com
satisfação que votamos, em 2 2 turno - e, certamente, em definitivo -, o
Projeto de Lei n 2 3.005/2006, de autoria do Governador Aécio Neves.
E um projeto que trata do pagamento do abono-fardamento e do
uniforme, que será destinado a cerca de 60 mil servidores da área de
segurança pública, como os Agentes Penitenciários, os Bombeiros
militares, os policiais militares e os policiais civis. Esclareço aos
nobres colegas Deputados e às Deputadas que esse projeto de lei
enviado pelo Governador atende a uma reivindicação antiga da
categoria dos servidores da área de segurança pública. E o
Governador ampliou esse direito, que, até então, segundo a Lei n
5.301, de 1969, que trata do Estatuto de Pessoal da Polícia Militar,
previa o pagamento das peças básicas de uniforme para Cabos,
Soldados e alunos de curso. O Governador estendeu esse benefício.
A quantia, no valor de R$533,90, será paga no mês de abril, em cada
ano. Graças à sensibilidade do Governador, essa quantia foi
estendida do Soldado ao Coronel, do agente de polícia ao Delegado
Classe Geral, do Agente Penitenciário ao Diretor de penitenciária.
Portanto, todos os servidores da ativa, que são cerca de 60 mil, das
quatro áreas: Bombeiro, Polícia Militar, Policia Civil e Subsecretaria de
Assuntos Penitenciários, receberão uma parcela única anualmente e
terão condições de comprar fardas e uniformes. Em alguns casos
poderão comprar também o terno para exercer a sua profissão com
uma melhor apresentação, do ponto de vista de sua vestimenta.

Era uma expectativa enorme. Em nosso gabinete constantemente
recebemos "e-mails" cobrando a aprovação desse projeto. Certamente
outros Deputados também têm sido cobrados pela aprovação.
Cumprimento os Deputados e as Deputadas pela aprovação de tão
importante matéria. Cumprimentamos também o Governador Aécio
Neves e nosso Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que
soube levar nossas reivindicações ao Governador Aécio Neves, que
atendeu essa demandado forma sensível. Vencemos mais uma etapa
e temos certeza de que avançaremos muito mais nesse governo
porque o Governador tem demonstrado sensibilidade.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, finalmente a
Assembléia votou essa importante proposta de emenda à Constituição
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que amplia o número de dias de reuniões ordinárias, de trabalho
ordinário desta Casa, caracterizando, assim, para a opinião pública, a
chamada diminuição do recesso parlamentar.

Concordo com o Deputado Sargento Rodrigues. Muitas vezes, o
trabalho realizado fora da Assembléia por Deputadas e Deputados é
tão importante quanto o realizado em Plenário. O trabalho de
negociação e participação em processos de emendas parlamentares,
políticas públicas, apoio à cidadania e organização partidária é
realizado por meio desse contato permanente com os Municípios
mineiros, entidades e organizações sociais. Infelizmente, esse
trabalho não é compreendido como um tempo útil e de vida ativa do
parlamentar, assim como o trabalho realizado em comissões.

Se a população não tem essa clareza, é importante que o próprio
Poder Legislativo regulamente o seu trabalho, de forma que haja
maior compreensão por parte da sociedade. Acredito que a redução
do número de dias do recesso parlamentar irá ao encontro do desejo
e das aspirações da sociedade. Como as reuniões ordinárias são
realizadas às terças, quartas e quintas, teríamos, mesmo nos
períodos normais, tempo suficiente para realizar nosso trabalho fora
da Assembléia, sem a necessidade de ficarmos ausentes da
Assembléia durante 90 dias, sem realizarmos esse trabalho de
Plenário, que é muito importante não apenas para apreciarmos
projetos, mas também para travarmos os necessários debates
políticos democráticos e trazermos as questões relevantes para o
Estado.

Essa proposta de emenda à Constituição apresenta outra novidade:
não poderá haver pagamento pelas convocações extraordinárias
durante o período de recesso. Isso é importante. Muitas vezes, as
Casas Legislativas não cumprem, dentro do prazo regimental e
ordinário, as suas atribuições, para que, durante o recesso, os
parlamentares recebam pagamento por convocações extraordinárias.
Felizmente, isso não acontece há muito tempo nesta Assembléia, ou
seja, não existem convocações extraordinárias em meses de recesso,
porque estamos fazendo a nossa parte, principalmente a Oposição,
que realiza um sério trabalho.

A Oposição desta Casa não é irresponsável, destrutiva. Identifica as
omissões do governo, elabora emendas e faz debates políticos em
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Plenário. Quando está em jogo o interesse maior do Estado de
Minas Gerais, vota os projetos. Minas está com seu orçamento sendo
cumprido desde o início do ano porque o aprovamos no mês de
dezembro de 2005, diferentemente do Congresso Nacional, que
somente ontem à noite, após várias negociações, aprovou o
orçamento para 2006, ou seja, no quarto mês de trabalho deste ano. E
o pior: foram feitas barganhas menores, como a negociação de
pontes, para que tosse votado esse orçamento de bilhões de reais.
Isso não teria ocorrido se não fosse a sensibilidade do Presidente
Lula, hábil negociador, que atendeu até mesmo às demandas da
Oposição. Muitas vezes isso não acontece em Minas, mas a Oposição
desta Casa cumpre seu papel democrático e não atrapalha o governo
nem o Estado de Minas Gerais.

Quero registrar que esta Assembléia não precisou de convocação
extraordinária como a que o Congresso fez neste ano. Gastaram
dinheiro público por conta da Oposição irresponsável só para criticar o
governo Lula, mas nem sequer aprovaram o orçamento na
convocação extraordinária.

Gostaria de ressaltar a importância desta votação. A Assembléia,
mais uma vez, cumpriu seu papel. Esperamos que, no plano federal, a
Oposição pense mais no Brasil e nos pobres e deixe de atrapalhar o
governo Lula.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, fui relator na Comissão Especial da Proposta de Emenda
à Constituição n 2 67/2004, do Deputado Ivair Nogueira. Na verdade,
precisávamos ter feito uma discussão e um debate maior sobre os
parlamentos brasileiro e mineiro. Pasme a sociedade, que às vezes
não conhece os parlamentos europeu, americano e outros. O
parlamento brasileiro é um dos que mais faz reunião e sessão plenária
no mundo. Avançamos quando colocamos nesse substitutivo o fim da
remuneração das convocações extraordinárias. E importante que a
sociedade cobre e o parlamento fique atento para a resolução do que
acontece no parlamento nacional, na Câmara e no Senado. Quantas
propostas de reformas políticas, tributárias e outras pararam no
tempo, que não houve avanço? Houve uma convocação extraordinária
para votar essas propostas, mas agora é que se está votando o
orçamento do ano passado. A sociedade deve cobrar do parlamento
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esse avanço. Às vezes, cobra-se do Deputado o número de
propostas apresentadas no Congresso ou na Assembléia Legislativa,
mas não é por aí. Este é o País que mais tem leis. Temos uma
Constituição cidadã que é avançada em tudo. Devemos avançar com
uma fiscalização e uma maior atuação dentro do parlamento, com o
fim da remuneração das convocações extraordinárias, mas acho que
devemos avançar muito mais com um trabalho mais efetivo de
fiscalização e mais atuante junto à sociedade brasileira.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado Weliton Prado
disse que tem de haver pressão e força das entidades. Não podemos
tirar o mérito das entidades na aprovação de mais esse auxílio para a
polícia, mas também temos de lembrar que só chegamos a um
denominador comum porque tivemos uma mesa de negociações. O
Deputado Sargento Rodrigues participou desde a primeira hora. Isso
não é de agora, é uma conquista desde o início do governo Aécio,
quando fizemos a primeira reunião sobre segurança pública aqui, no
Plenário.

Essa conversa é antiga. O Governador mostra as dificuldades do
Estado e até onde ele pode chegar. Não basta pressionar e fazer
acontecer. A saída não é por aí. A briga por essa conquista é antiga,
vem do governo passado do Sr. Itamar Franco. Ou melhor, ela se
instalou no governo do Sr. Eduardo Azeredo.

O Deputado Weliton Prado tirou todo o mérito do Governador ao
dizer que isso é fruto de pressão da panela. As entidades entendem
perfeitamente quando se faz demagogia neste Plenário. Elas sabem
que, hoje, existe espaço de negociação e de conversa. Apesar de as
entidades conhecerem o problema da periculosidade, esse auxílio não
sai. Digo isso apenas para lembrar que não adianta fazer demagogia.

O meu voto também é favorável à PEC do Deputado Ivair Nogueira.
Estou tranqüilo com isso. Não precisava ter sequer um dia de recesso
nesta Casa, porque quem realmente trabalha sabe do que estou
falando. Nós, Deputados e Deputadas, que viajamos nos finais de
semana e ainda temos obrigação para com este Plenário, não
podemos ficar apenas aqui dentro. Por isso, vou repetir o que sempre
tenho falado: se ficarmos trabalhando apenas nos gabinetes, não
seremos reeleitos. Fazer trabalho parlamentar pura e simplesmente
não reelege ninguém, porque a população não se satisfaz com isso. A
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população quer o nosso contato mensal, diário e semanal com as
bases. Ficar sentado no gabinete ou votando dentro desta Casa não
reelege ninguém.

E lógico que fomos eleitos para legislar e para fiscalizar, mas isso
não basta. Não basta dirigir e participar dos trabalhos desta Casa,
porque isso não nos traz reconhecimento. Tenho tranqüilidade para
assim dizer, já que todos sabem perfeitamente que o povo nos quer
perto das suas cidades, a 500km, 6001km ou 800km da Capital.
Somente dessa forma poderemos reivindicar conquistas para as
nossas bases.

Não consigo entender como fazem os Deputados de gabinete. Digo
isso com tranqüilidade, pois são 17 anos de vida pública, trabalhando
de segunda a segunda. O meu eleitor só está em casa às sextas,
sábados e domingos à noite, porque de segunda a sexta trabalha.

A referida redução já poderia ter acontecido há muito tempo.
Deputado não precisa de 50 dias, e sim de 30, 20 ou 10 dias. A
quantidade de dias que devemos estar presentes nesta Casa não
interessa, porque sempre estamos trabalhando nas bases. O nosso
trabalho não pára.

Aqui dentro o reconhecimento da população não chega. Podem
chamar-me de clientelista ou de populista, que não vou ligar. Estou
presente onde está o meu eleitor. "Data venia", a nossa votação
cresce a cada dia. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de focar a minha declaração de voto no Projeto de Lei n2
3.005, do Governador do Estado, que reestrutura a remuneração do
pessoal da Policia Militar de Minas Gerais, o chamado abono-
fardamento.

Primeiro, cumprimento o Governador pelo trabalho que vem
desenvolvendo em relação à segurança pública de Minas. Se, por um
lado, analisarmos que o Fundo Nacional de Segurança Pública tem
privilegiado o Rio de Janeiro, São Paulo e outros Estados, deixando
Minas Gerais em terceiro plano, podemos entender a preocupação e a
prioridade que o Governador Aécio Neves tem dado à segurança em
nosso Estado.

Ontem mesmo, vimos o lançamento de um programa fundamental
de eestruturação da fronteira de Minas com os outros Estados, o qual
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reforça a segurança já realizada pelas Polícias Civil e Militar em
135 Municípios, para evitar que bandidos foragidos do Rio de Janeiro
ou de São Paulo venham para Minas, e para que possamos continuar
prestando segurança para o povo. O Governador do Estado está de
parabéns.

Esse projeto de lei vem fazer justiça e foi amplamente discutido,
como disse o Deputado Alencar da Silveira Jr. A frente dessa
discussão esteve o companheiro Sargento Rodrigues, que, em todos
os momentos, serviu de mediador entre a polícia e o governo, esteve
presente nas reuniões e defende a Polícia Militar desde o primeiro dia
do seu mandato como Deputado Estadual. Sou testemunha disso, não
por ser seu companheiro de partido e amigo particular, mas porque
efetivamente tem trabalhado, e sei que é o defensor dos policiais
militares. Mas vem o Deputado Weliton Prado, do EU, dizer que o
projeto foi votado sob pressão.

E quero dizer mais: esse abono-fardamento está programado para
ser pago em abril. Já estamos quase no final do mês, esta semana
tem feriado, e corre-se o risco de esse abono não ser pago neste mês.
Quero ver o Deputado Weliton Prado ir à tribuna e ter a coragem de
dizer que retardou o projeto durante 10 dias, apresentando uma
emenda declarada inconstitucional não por este Deputado, mas pela
comissão de mérito, pelos juristas e pelos Deputados Estaduais desta
Casa. Gostaria de ouvir o Deputado dizer que foi a pessoa que
retardou o projeto, para, agora, correr-se o risco de não se pagar o
abono-fardamento em abril. Estamos falando, Presidente, do prejuízo
que sofrerão os policiais militares, os bombeiros, as pessoas que mais
precisam desse recurso, porque estão na base, estão à frente do
processo.

Fica a posição do PDT e nosso reconhecimento ao Deputado
Sargento Rodrigues e ao Governador do Estado, que, mesmo
discriminado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, e não
recebendo recursos repassados pelo Governo federal, dá um "show";
mostra efetivamente que, quando se quer priorizar uma determinada
área do Estado, como a segurança pública, o faz não só aumentando
o efetivo e as condições de trabalho dos policiais militares e civis e
dos bombeiros, mas reconhecendo, principalmente aos praças, aos
cabos, aos sargentos e aos soldados o direito ao recebimento do
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abono-fardamento aprovado por unanimidade por esta Casa.

Fica nossa posição e nosso reconhecimento ao companheiro
Deputado Sargento Rodrigues pelà legítima representação dos
policiais civis e militares desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
parabenizo a conquista da Polícia Militar no dia de hoje, com a
aprovação, em 2 Q turno, do projeto do fardamento, bem como do
Corpo de Bombeiros e dos policiais civis. Foi uma vitória importante,
que contou com o apoio de toda a Assembléia Legislativa. Não é
verdade que houve atraso no projeto que prejudicasse os policiais,
pois o votamos a tempo. São justas as emendas apresentadas por
parlamentares, desde que não sejam para protelar nem para
prejudicar a votação, já que é seu papel apresentar emendas para
aperfeiçoar o projeto. Não podemos ficar engessados, não
apresentando emendas, porque isso leva a prejuízos.

Como bem disse o nosso ex-Líder Deputado André Quintão, o que
leva a prejuízo é o que ocorreu no Congresso Nacional, quando
ficamos, por quase quatro meses, sem orçamento. Isso prejudicou os
Estados, a educação, que poderia receber mais verbas da União. O
Orçamento prevê, para o Fundeb, que a União passaria a ter um
percentual orçamentária na educação muito maior que o existente em
qualquer outra época no Brasil. Neste ano, só não ocorreu em virtude
do atraso da votação do Fundeb, que se encontra parada no Senado
por culpa dos Senadores que fazem oposição não ao Presidente Lula,
mas ao País. Não aprovar o Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica é um prejuízo para o País e para a educação do povo
brasileiro. Infelizmente, até hoje, está "agarrado" no Senado.

E o Orçamento só foi votado ontem, após muita negociação, muita
pressão, inclusive a nossa, pois o próprio Governador esteve em
Brasília na semana passada. Nós, do PT, demonstramos ao
Governador que, ao invés de atrapalhar em Brasília, era necessário
que ele aqui ajudasse. Por isso, o Orçamento, felizmente, caminhou,
embora com atraso.

Aqui, não. O processo do fardamento foi diferente. A Bancada da
Oposição, do PT, do PCdoB, todos nós agilizamos a votação,
permitindo que o projeto fosse aprovado em tempo hábil.

Aproveito a oportunidade para lembrar, já que o assunto é uma

-
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declaração de voto no projeto do fardamento dos policiais, nossos
servidores militares, que os servidores civis continuam, em muitos
casos, recebendo menos que o salário mínimo. O salário mínimo,
neste mês, será de R$350,00, e muitos servidores mineiros continuam
recebendo o salário-base de R$300,00. São eles auxiliares de
serviços nas escolas, na saúde, no setor de planejamento e de
administração. Julgo que, para um Estado rico como Minas, que tem o
déficit zero, pagar menos que o salário mínimo como salário-base a
um servidor é um absurdo. O absurdo se agrava, se considerarmos o
salário-base de uma professora da 1a à 4a séries: R$323,00. O salário-
base de uma professora é menor que o salário mínimo. Julgo que se
trata de uma vergonha para o Estado de Minas Gerais.

Apresentei um projeto de lei para que nenhum servidor do Estado
receba um salário-base menor que o salário mínimo. Havendo o
reajuste do salário mínimo, automaticamente se faz o reajuste do
salário-base dos servidores. Isso é mais que justo. Acho que o Estado
tem cofre para isso. Ou tem cofre ou o Governador está mentindo
quando fala que o déficit é zero, que a situação é boa, que aumentou
a arrecadação. Aliás, a dívida do Estado passará a ser controlada
porque o IGPDI, ao qual nossa divida é indexada, ao contrário do que
ocorria nos anos anteriores, está sofrendo deflação. Portanto, a dívida
está estagnada. A situação do Estado é boa, podendo melhorar a
situação dos servidores públicos, que têm sido maltratados em Minas
pelo governo Aécio Neves.

Peço aos Deputados e Deputadas que nos ajudem nessa solicitação
mais que justa, viável e possível. Sempre que for reajustado o salário
mínimo, que se reajuste o salário-base do servidor. Aprovada a lei que
proponho, automaticamente os servidores passarão a receber o
salário-base de R$350,00. Isso ocorreria aos auxiliares de serviço, a
que me referi, e às professoras de 1 1 a 0 séries. E o mínimo que esta
Casa pode fazer pelos servidores diante da insensibilidade do
Governador para com essa parcela importante do nosso povo,
destacando-se as professoras, que ensinam as primeiras letras aos
alunos e se encontram muito prejudicadas com o salário que recebem.
Muito obrigado.

Questões de Ordem
0 Deputado Doutor Viana - Quero fazer essa questão de ordem por
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dois motivos: o primeiro é para falar sobre a tradicional ponte
sobre a BR-135, que tem sido foco do noticiário ultimamente. Temos
acompanhado a interdição da BR-135, tanto no DER quanto no DNIT,
mas, lamentavelmente, mais uma vez, sem explicação convincente, o
Tribunal de Contas da União interrompeu o tráfego na ponte. Os
técnicos que fizeram a interrupção não foram ao local para ver o que
pode acontecer quando se interrompe a passagem por uma variante
feita de última hora, feita porque o DNIT não teve capacidade de fazer
uma semelhante. Ele poderia tê-la feito, se tivesse acionado o
batalhão de engenharia do Exército em Araguari. Poderiam ter feito
uma ponte ao lado, para que não se interrompesse o tráfego da BR-
135. Infelizmente, o DNIT não a fez, deixando para o particular essa
missão. Estavam cobrando uma taxa, que todos pagavam, porque o
prejuízo seria muito maior se não se passasse por lá. A distância era
maior, o gasto de combustível era maior, e o estrago dos carros
também maior. Era prejuízo grande para quem trafegava na BR-135
em direção ao Norte de Minas, em direção a Diamantina e ao Vale do
Jequitinhonha. O Tribunal de Contas da União simplesmente
suspendeu o tráfego, causando um transtorno imenso para todos,
porque os desvios são os piores possíveis. Além disso, o asfalto da
BR-259, que liga Curvelo a Felixlândia, acabou, porque o tráfego
pesado foi para ali desviado. Essa BR não estava dimensionada para
receber tanto tráfego. Tudo isso tem concorrido para esses
transtornos. Essa decisão do Tribunal de Contas atrapalhou a vida de
muita gente. Que ele suspendesse apenas o pagamento, não o
tráfego por esse desvio construído pelos fazendeiros.

Agora o DER quer assumir esse desvio. Segundo a M. Martins,
faltam apenas 10 ou 15 dias para que a nova ponte reformada seja
entregue. O problema está-se arrastando há cinco meses. Essa trinca
apareceu em dezembro. Poderiam ter o bom senso de deixar as
coisas como estão. Faltam 10 dias apenas para a ponte ser entregue
à comunidade e o tráfego normalizado. Deixo essa reclamação.

Peço ao DNIT que autorize a empresa Sucesso, que está no trecho,
a tapar os buracos que vão desde Buenópolis até próximo a Bocaiúva.
A empresa preparou, fez o corte nos buracos e não colocou asfalto, o
que traz transtornos a todos que trafegam no trecho. Esses problemas
são sérios, e o tapa-buracos não adianta.

- -
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Estava com o ex-Ministro Alfredo Nascimento no dia em que ele

lá foi. Os buracos foram tapados, mas, depois de 2 meses, estão
novamente abertos, trazendo transtornos a quem trafega pelo local.
Então, é essa a situação. Sempre percebemos incompetência do
DNIT em não fazer a coisa bem feita. Esperamos que se faça a
restauração do asfalto com um serviço permanente e gasto único. Em
7 anos e 3 meses que estou na Assembléia, já vi cerca de 10 tapa-
buracos, e, em todas as vezes, o dinheiro foi jogado fora.

Então, deixo essas palavras e espero que o DER assuma esse
trecho por 10 dias, para que a ponte seja restaurada e se normalize o
trânsito na BR-135, no sentido Curvelo-Montes Claros. Eram essas as
minhas considerações, pela ordem.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, por orientação da
Executiva Nacional do PDT, queremos fazer a leitura de uma nota
técnica nacional do PDT referente à Varig. Essa nota será lida e
apresentada em todos os parlamentos do País e tem o seguinte tema:
(-Lê:)

"Contra o assassinato da Varig. A Executiva Nacional do PDT alerta
a opinião pública nacional sobre as graves conseqüências da crise
que ameaça a mais importante empresa aérea brasileira, a Varig.
Longe de ser um problema restrito à simples livre concorrência e aos
eventuais problemas de gestão da empresa, boa parte de sua origem
está nas ações governamentais que, desde o Governo ColIor, não
apenas vem causando prejuízos, como também favoreceram
empresas estrangeiras na disputa do mercado, notadamente a
decisão, naquele período, de conceder ao Sr. Wagner Canhedo rotas
da hoje falida Vasp, para a Europa e Estados Unidos, ampliando, pela
reciprocidade internacional, a presença das gigantes do setor aéreo
nos vôos de mais alta rentabilidade. Além disso, há dívidas
governamentais com a Varig, cujo pagamento já foi determinado
judicialmente, em montante muito superior ao que seria necessário
para estabilizar a situação econômico-financeira da empresa. A
resistência do Governo Lula em promover um encontro de contas
entre seus débitos e as dívidas da Varig, de tão incompreensível, soa
como suspeição.

O possível encerramento das atividades da Varig significa muito
mais que o de mais de 9 mil trabalhadores e chefes de família.
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Representa a renúncia do País a gerir seus contatos com o
mundo. No momento em que o País tenta expandir seus negócios
comerciais com países fora dos grandes centros mundiais, abriremos
mão do acesso de pessoas e de mercadorias, através de uma
empresa brasileira, a esses mercados. A verdade, por trás da crise, é
que mais da metade dos vôos internacionais já é controlada por
empresas estrangeiras, com grave prejuízo para a economia nacional.

O governo Lula tem agido com inexplicável frieza diante deste
problema. Com o seu discurso neoliberal, os mesmos governantes,
que subsidiam, através da taxa de juros, os lucros fenomenais dos
bancos, alegam que não têm de ajudar a Varig com recursos públicos
e não podem agir em favor de uma empresa privada. Esses falsos
argumentos escondem, quem sabe, expectativas de vantagens com o
esquartejamento da Varig.

A eles contrapõe-se uma realidade simples e incontestável: a
recuperação da Varig pode ser alcançada com o puro e simples
pagamento da dívida governamental já incontroversa. Esse encontro
de contas, além de preservar o interesse nacional em ter uma grande
bandeira aérea no mundo, significa economia para os cofres públicos,
por se realizar em condições vantajosas para o erário.

O PDT, portanto, torna pública sua disposição de lutar, em todos os
níveis, contra a extinção da Varig, orientando suas bancadas
parlamentares e dirigentes a apoiarem o movimento liderado pelos
trabalhadores da Varig. Os seus acionistas privados, sem dúvida,
devem responder pelos prejuízos de eventuais erros de gestão, mas o
Pais não pode nem deve arcar com os ônus estratégicos da perda de
seu maior canal de comunicação com o mundo. Mas o governo
federal não tem o direito de, ante esta ameaça e o drama de milhares
de trabalhadores, omitir-se e fingir que nada tem a ver com a crise de
uma empresa da qual é o maior devedor, tornando-se cúmplice do
assassinato de uma das maiores e mais tradicionais empresas
brasileiras. Rio de Janeiro, 171312006. Assinado, Carlos Lupi,
Presidente nacional do PDT".

Esta é a posição oficial do PDT em relação à crise que hoje assola
essa empresa brasileira, ameaçando o emprego de mais de 9 mil
trabalhadores diretos. Só em Belo Horizonte, mais de 400 funcionários
da Varig estão na expectativa de, se decretada a falência dessa
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empresa, serem colocados na rua depois de tanto serviço
prestado à nossa Nação e ao povo brasileiro. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de hoje, às
20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 30/3/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a situação dos casos de
falsificações de diplomas no Estado e comunica o recebimento de
ofício, publicado no "Diário do Legislativo" de 23/3/2006, do Sr.
Augusto Junho Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão,
encaminhando os resultados dos Programas 0178 - Desenvolvimento
do Ensino Superior - e 0179 - Atendimento à Educação Infantil. A
Presidência informa o recebimento do Ofício n 2 693/2006, da
Secretaria de Estado de Educação, informando da impossibilidade do
comparecimento da Secretária para a reunião em pauta. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns 2.952 e
2.960/2006, em turno único (Deputado Doutor Viana); 2.80512005, no
1 °turno e 2.928/2006, em turno único (Deputado Paulo Piau); 2.918 e
2.966/2006, em turno único (Deputada Ana Maria Rezende); 2.958 e
3.003/2006, em turno único (Deputado Leonídio Bouças) e 2.917,
2.929 e 2.95712006, em turno único (Deputado Weliton Prado). A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Ana
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Lúcia Ribeiro Diniz, Diretora do Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - DRCA-UFMG -; Luiz Antônio Almeida de
Oliveira, Diretor da Divisão de Registro de Diplomas do DRCA-
UFMG -; Turíbio de Andrade, Promotor de Justiça da Promotoria de
Combate ao Crime Organizado do Ministério Público; Pedrinho
Raimundo de Souza, Delegado de Polícia da Delegacia de
Falsificações e Defraudações do Departamento de Investigações da
Polícia Civil do Estado; Professor José Januzzi, Presidente da Câmara
de Planos e Legislação e Presidente da Câmara do Ensino Médio do
Conselho Estadual de Educação; Mário de Assis, Presidente da
Federação das Associações, Pais e Alunos das Escolas Públicas de
MG - Fapaemg -; Professoras Suzana de Oliveira Martins,
Superintendente Metropolitana B - Diretor II, e Elsi Pimenta Costa
Santos, Superintendente Metropolitana A - Diretor II, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que 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 2? Fase da 21 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei ns 2.710 e 2.83412005 (relator: Deputado Biel Rocha).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 9s 6.219, 6.228 a 6.231, 6.271, 6.273, 6.276 e
6.277/2006. Passa-se à 3? Fase da 2 1 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 Ivair Nogueira, em que solicita
audiência pública desta Comissão, com o objetivo de se apurarem
possíveis irregularidades que estariam sendo praticadas pelo atual
Conselho Diretor da Fundação Educacional de Machado, com os
convidados que menciona, e do Deputado Leonidio Bouças, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, com a
presença da Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do
Estado, para discutir as demissões de professores da rede estadual.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva Laudelino Augusto.

ATA DA 5ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15ê LEGISLATURA, EM 5/4/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e os Deputados Chico Rafael, Jésus Lima e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e debater a implantação do sistema de TV digital
no Brasil, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministério
das Comunicações, informando da impossibilidade de
comparecimento do Ministro Hélio Costa, na reunião; e do Sr. Jorge
Rubez, Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite -
Leite Brasil -, publicados no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006. A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião, para ouvir os Srs. Victor
Purri Neto, Vice-Presidente de Tecnologia da Associação Mineira de
Rádio e Televisão - Amirt -; Luiz Carlos Gomes, Diretor da Amirt; José
Guilherme Castro, Secretário-Geral do Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação - FNDC -; Fernando José da Silva
Moreira, do Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de
Engenharia da UFMG; Luiz Carlos Bernardes, Conselheiro Consultivo
do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais; que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Jésus Lima, 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.
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A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 21 Fase da 22 Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n
6.279/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Lúcia Pacífico, Presidente - Miguel Martini - Maria Olívia.
ATA DA 6? REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 5/4/2006

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 da
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Robson Braga de
Andrade, Presidente do Sistema Fiemg, publicado no "Diário do
Legislativo" de 1 9/4/2006. Passa-se à 1 Fase da 22 Pane (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 9 turno, do
Substitutivo n 2 1 ao Projeto de Lei n 9 1.625/2004 (relator: Deputado
Carlos Gomes). Passa-se à 22 Fase da 2a Pane (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 nos 6.281 e
6.330/2006. 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, 19 de abril de 2006.
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Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 11/4/2006

Às 141h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, George Hilton e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Ana Maria Resende. 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 das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 3.116, 3.145 3.157, 2.934 e 3.068, os dois
últimos em virtude de redistribuição (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
3.118 a 3.120, 3.143, 3.152, 3.156, 3.158 e 3.055/2006, o último em
virtude de redistribuição (Deputado Gilberto Abramo); 3.141, 3.148,
3.154, 2.935 e 3.048/2006, os dois últimos em virtude de redistribuição
(Deputado George Hilton); 3.115, 3.117, 3.139, 3.147 e 2.947/2006,0
último em virtude de redistribuição (Deputado Sebastião Costa);
3.144, 3.150, 3.155/2006 (Deputada Elbe Brandão); 3.140, 3.151,
3.020 e 3.035/2006, os dois últimos em virtude de redistribuição
(Deputado Gustavo Corrêa); 3.146, 3.153 2.913, 3.015 e 3.066/2006,
os três últimos em virtude de redistribuição (Deputado Adelmo
Carneiro Leão). Passa-se à 1 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ns
2.745 e 2.887/2005, no 1 2 turno, com as emendas que receberam o n2
1 (relator: Deputado Sebastião Costa): 2.934/2006 na forma do
Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva): 3.008/2006
(relatora: Deputada Elbe Brandão); 3.020/2006 com a Emenda n 2 1
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
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3.025/2006 com as Emendas n9s 1 e 2 (relator: Deputado George
Hilton, em virtude de redistribuição). O Parecer para o 1 2 Turno do
Projeto de Lei n9 2.998/2006 deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado George Hilton.
São convertidos em diligência ao Secretário de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei ns 3.055/2006 (relatora: Deputada Elbe
Brandão); 3.07712006 (relator: Deputado George Hilton) e 3.08512006
(relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei ns 2.742/2005 e 2.991, 3.073 e 3.076/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 2.969/2006 (relatora: Deputada Elbe
Brandão, em virtude de redistribuição); 2.990, 3.089 (este com a
Emenda n2 1) e 3.09412006 (relator: Deputado George Hilton); 3.070,
3.072, 3.075 e 3.078/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição); 3.080 (este com a Emenda n 9 1) e
3.09112006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); e 3.095/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei n Q 3.08212006 deixa
de ser apreciado por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei ns 3.088, 3.097 e
3.083/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.114, 3.069 e
3.04812006 (relator: Deputado George Hilton); 3.071, 3.015 e
3.066/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); à Secretaria de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n Q 3.074/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e ao DER o Projeto de Lei n
3.03512006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). 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, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara - George Hilton

- Elbe Brandão - Gustavo Valadares.
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ATA DA 7? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA,

EM 12/4/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 1.904/2004, no 2Q turno, 2.944 e
3.032/2006, ambos em turno único (Deputado Fahim Sawan);
1.903/2004, em turno único, 1.917/2004, no 2 Q turno, 2.911/2005, em
turno único, e 2.942/2006, em turno único (Deputado Doutor Ronaldo);
2.746/2005, no 1 2 turno ( Deputado Carlos Pimenta); 2.013/2004, em
turno único, e 2.93612005, em turno único ( Deputado Adalclever
Lopes). Passa-se à 1? Fase da 2? Parte Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 9 turno, dos Projetos de Lei n 2s 1.040/2003 na forma
do vencido no 1 9 turno (relator: Deputado Doutor Ronaldo, em virtude
de redistribuição). 1.22112003 na forma do vencido no 1 turno (relator:
Deputado Carlos Pimenta, em virtude de redistribuição); 1.738/2004
(relator: Deputado Doutor Ronaldo); 2.515/2005 na forma do vencido
no 1 2 turno (relator: Deputado Carlos Pimenta); e pela aprovação, no
1 2 turno, do Projeto de Lei n O 2.663/2005 na forma do Substitutivo n2
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 9 1 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 22 Fase da 2? Parte,
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
ris 1.740/2004 (relator: Deputado Adalclever Lopes); 2.020/2004 com
a Emenda n 1 1 (relator: Deputado Fahim Sawan); 2.094/2005 (relator:
Deputado Adalclever Lopes); 2.653/2005 (relator: Deputado Carlos
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Pimenta); 2.59212005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo);
2.942/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) com a Emenda n 1;
2.944/2006 (relator: Deputado Fahim Sawan); 2.911/2005 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 5.959, 5.969, 5.972, 5.973,
5.975, 6.006, 6.007, 6.008, 6.009, 6.011, 6.012, 6.044, 6.327, 6.082 e
6.115/2006, Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n 9 2.798/2005. Passa-se à 3 2 Fase
da 2a Parte, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (4) em que
solicita a realização de audiência pública para debater, discutir e
opinar sobre o retorno dos mutirões de cirurgias de catarata, varizes e
de hipertrofia prostática; em que solicita seja enviado ofício ao Sr.
Emerson Fidelles Campos cumprimentando-o pela sua eleição à
Federação das tinimeds de Minas Gerais; solicitando seja marcada
audiência pública da Comissão, para se discutir a atenção psiquiátrica
do SUS no Estado de Minas Gerais, especialmente com relação ao
descredenciamento de hospitais psiquiátricos, e solicitando ainda seja
enviado ofício de congratulações com os Srs. Farley Carneiro e
Marcelo Guimarães e a Sra. Cláudia Borém pela recondução deles à
direção da Unimed de Minas Gerais; Adelmo Carneiro Leão, em que
solicita sela enviado ofício ao Conselho Regional de Medicina,
solicitando providências cabíveis com relação à denúncia apresentada
pela Sra. Neide Fernandes referente à recusa de exame médico
realizado em local diferente do inicialmente indicado pela cardiologista
de sua mãe; solicitando ainda o envio de correspondência à
reclamante, informando-a sobre o encaminhamento dado à questão;
George Hilton em que solicita seja realizada audiência pública para se
discutir a instalação da regional de saúde e do centro oncológico na
cidade de Itajubá, 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, 19 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta

- lvair Nogueira - Pinduca Ferreira - Maria Tereza Lara - Jésus Lima.
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ATA DA 7â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/4/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique e Luiz
Humberto Carneiro, 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 Dilzon Meio, 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:
ofícios dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, e Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão, publicados no
"Diário do Legislativo" de 7/4/2006. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 1.98712004 (Deputado Sebastião
Helvécio), 2.080/2005 (Deputado Domingos Sávio), 2.021/2004 e
2.752/2005 (Deputado Dilzon Meio), 3.004/2006 (Deputado José
Henrique) e 3.010/2006 (Deputada Elisa Costa), no 1 2 turno; Projetos
de Resolução n2s 2.888/2005 (Deputado José Henrique) e 2.92312006
(Deputado Luiz Humberto Carneiro), no 1 9 turno; Mensagens n2s 548
e 55512006 (Deputado Dilzon Meio); 549, 554 e 556/2006 (Deputado
Jayro Lessa); 550 e 553/2006 (Deputado Sebastião Helvécio);
552/2006 (Deputada Elisa Costa) e 551/2006 (Deputado José
Henrique), em turno único. Passa-se à 1 a Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.433/2005 na forma
do Substitutivo n 2 2 (relator: Deputado Domingos Sávio); 2.305/2005
na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Jayro Lessa); 48/2003 na forma do Substitutivo n2
1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator:
Deputado José Henrique), e 2.130/2005 (relator: Deputado Dilzon

1al



1175
Meio). O Deputado Luiz Humberto Carneiro se retira da reunião.
São também aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de
Lei ns 2.690/2005 (relator: Deputado José Henrique, em virtude de
redistribuição) e 2.921/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio, em
virtude de redistribuição), no 1 2 turno; e dos Projetos de Resolução ns
2.888/2005 (relator: Deputado José Henrique) e 2.923/2006 (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro), no l o turno; e os pareceres sobre
as Mensagens n 2s 548 e 555/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio);
549, 555 e 556/2006 (relator: Deputado Jayro Lessa); 550 e 553/2006
(relator: Deputado Sebastião Helvécio), 551/2006 (relator: Deputado
José Henrique) e 552/2005 (relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude
de redistribuição), em turno único, os quais concluem pela ratificação
da matéria por meio de projeto de resolução. O Projeto de Lei n
3.063/2006, no 2 Q turno, é retirado da pauta por determinação do
Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2
Fase da 22 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 &s 6.349, 6.350 e 6.36212006. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se hoje, às 17 horas, com a finalidade de apreciar o Parecer
para o 29 Turno do Projeto de Lei n 9 3.06312006, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio - Elisa

Costa - Luiz Humberto Carneiro - José Henrique.	 -
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇ ÃO NA
42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM

12/4/2006
Às 1 4h4smin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Djalma Diniz e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em
fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ns 2.641, 2.839 e 2.86712005 (Deputado Doutor
Ronaldo); 2.841 e 2.86412005 (Deputado Djalma Diniz), 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, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.641, 2.839 e
2.867/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); e 2.841 e 2.86412005
(relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Manos Fernandes.

ATA DA 4? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/4/2006
As 18h115min, comparecem no salão da Apae, no Município de

Igarapé, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater as condições
de segurança da BR-381 no trecho localizado no Município de
Igarapé, especialmente no que se refere à situação precária da
passarela existente no local, e buscar soluções para os problemas. A
Presidência interrompe a 12 Parte da reunião para ouvir os Srs. Maj.
PM Geraldo Magela Pereira, Comandante da 72 Companhia da
FMMG, de Igarapé, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; Agnaldo Novaes, Agente Comercial da
Cemig, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-
Presidente dessa empresa; e Vereador Antônio Lelis da Silva Prado,
Presidente da Câmara Municipal de Igarapé, que são convidados a
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tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão.

ATA DA 5ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/4/2006
As 9h45min, comparecem, na sede da Associação Atlética Banco do

Brasil - AABB - em Jequitinhonha, os Deputados Laudelino Augusto,
Doutor Ronaldo e bJoão 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 debater a desapropriação das terras a que se
refere o Decreto Federal de 5/6/2003, que cria a Reserva Biológica da
Mata Escura, nos Municípios de Jequitinhonha e Almenara e dá outras
providências. A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para
ouvir os Srs. Roberto Alcântara Botelho, Prefeito Municipal de
Jequitinhonha; Carlos Luiz de Novaes, Prefeito Municipal de Almenara
e Presidente da Ambaje; Ricardo Mendes Pinto, Prefeito Municipal de
Pedra Azul; Márcio Kangussu, Secretário de Estado Extraordinário
para Assuntos de Reforma Agrária; Aldenir Vianna Pereira, Diretor de
Cidadania e Direitos Humanos do Iter; Nilton Alves de Oliveira,
Superintendente Regional Substituto do Incra em Minas Gerais;
Eduardo Nascimento e Maria das Graças Pinheiro, respectivamente,
Assessor Sindical e Diretora Regional - Polo Fetaemg; Valdete
Cerqueira dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jequitinhonha; Waldomiro de Paula Lopes, Chefe da
Reserva Biológica da Mata Escura - Rebio - Ibama; o Frei Pedro José
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de Assis, Vigário da Paróquia São Miguel e Almas, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Márcio Kangussu, Secretário de Estado Extraordinário
para Assuntos de Reforma Agrária, 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 à 32 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Laudelino Augusto, João Leite e Doutor Ronaldo (8) em
que solicitam sejam enviados ofícios à Ministra de Estado do Meio
Ambiente, encaminhando questionamentos do Prefeito de
Jequitinhonha, Roberto Alcântara Botetho, durante audiência pública
da Comissão, que debateu a criação da Reserva Biológica da Mata
Escura: ao Presidente da República, solicitando a criação, no âmbito
da Casa Civil, de grupo de trabalho com o objetivo de rever os limites
da Reserva Biológica da Mata Escura; à Ministra de Estado do Meio
Ambiente, solicitando participação da Comissão e da Fetaemg no
grupo de trabalho criado pela Portaria n 2 354, de 6/12/2005; ao
Presidente da República e à Ministra de Estado do Meio Ambiente,
solicitando a revisão do decreto que criou a Reserva Biológica da
Mata Escura; à Ministra de Estado do Meio Ambiente, encaminhando
cópia do Ofício n2 112006, de autoria do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jequitinhonha; ao Ministério de Desenvolvimento Agrário,
solicitando a demarcação do Quilombo Mumbuca, situado nos
Municípios de Jequitinhonha e Almenara; às Ministras de Estado da
Casa Civil e Meio Ambiente, solicitando marcarem audiência com os
membros da Comissão para se discutirem problemas gerados com a
criação da Reserva Biológica da Mata Escura; e solicitando realizar
audiência pública com o grupo de trabalho criado pela Portaria n2
354/2005, com a finalidade de se estudar propostas de solução para
os problemas decorrentes da criação da Reserva Biológica da Mata
Escura, em Minas Gerais. 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, 19 de abril de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente- João Leite.	-
ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 19/4/2006

Às 9h1 Omin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Olívia (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do Bloco BPSP ) e os Deputados Roberto Ramos e Biel Rocha
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara
aberta a reunião e 1 em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Olívia , dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios de José Maria de Carvalho,
advogado, residente em Contagem, solicitando à Comissão sejam
tomadas as providências com relação as graves infrações que teriam
sido praticadas pela APS de Contagem contra o direito constitucional
do cidadão segurado do regime geral da previdência social; e José
Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 714/2006. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei n 2 2.95412006, em turno único (Deputado Roberto
Ramos). Passa-se à 2? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
2.867/2005. Passa-se à 3? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (6) em que
solicita seja enviado ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do
Estado, pedindo sejam tomadas as providências relativas à atuação
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da Juíza da Comarca de Santa Vitória; seja encaminhada
documentação apresentada à Comissão na reunião realizada em
6/4/2006 ao Procurador de Justiça, Sr. Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, para que sejam tomadas as providências cabíveis e sejam
anexadas à correspondência cópias das notas taquigráficas e das fitas
de áudio e de vídeo, além da documentação encaminhada pelo Sr.
Fausto Ferraz Lorena; sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado
de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais, a fim de que sejam adotadas providências urgentes na
apuração da morte de Eder Arcanjo Perdigão, ocorrida em 17/4/2006,
em Santa Bárbara; sejam realizadas audiências públicas na região do
Barreiro, para se debater a regularização dos loteamentos dos Bairros
Tiro] II, Tirol III e Condomínio Serrinha, desta Capital; em Montes
Claros, para se obterem esclarecimentos sobre a questão dos
quilombolas; e em Grão-Mogol, para se debaterem a ocupação e os
conflitos no Parque Estadual dessa cidade; e Roberto Ramos em que
solicita seja realizada visita à cadeia pública de Pouso Alegre, no dia
20/4/2006, para se verificarem as condições de guarda de presos no
local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.	 -

ATA DA 7 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 151 LEGISLATURA, EM 20/4/2006
Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Pouso Alegre os Deputados Durval Angelo e Roberto Ramos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada,
sendo ela subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública com convidados, violações de direitos humanos, em especial o
direito a um meio ambiente saudável, por parte da empresa MS
Metais Indústria e Comércio Ltda., com sede em Pouso Alegre. A
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Presidência registra a presença dos Srs. André Adão Antunes,
Vereador da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Herculano Costa,
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, representando o
Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Fernando
Afonso Bonillo Fernandes, Chefe do Escritório Regional do Ibama em
Pouso Alegre, representando a Senadora Marina Silva, Ministra do
Meio Ambiente; Ronildo da Silva Valente, Analista Ambiental da
Gerência de Indústria Metalúrgica, representando o Sr. limar Bastos
Santos, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -;
Marco Antônio Vac Júnior, Gerente, representando o Sr. Tércio
Perscio, Gerente Representante da MS Metais Indústria e Comércio
Ltda.; Alvimar Geraldo de Andrade, Gerente de Divisão Vale do
Sapucaí; Vereador Ayrton Zorzi, Vice-Presidente da Câmara,
representando o Vereador Raphael Prado dos Santos, Presidente da
Câmara Municipal de Pouso Alegre; Sérgio Garcia, Secretário
Municipal de Turismo; os Vereadores Geraldo Cunha Filho, Paulo
Henrique Pereira Alves, Nelson Pereira Rosa, Sérgio Bernardes da
Silva, Walter Modesto e Luiz Pereira Lopes e a Vereadora Virgília
Rosa, da Câmara Municipal de Pouso Alegre 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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2006.
Durval Angelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.101/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n2 54012006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n o 3.101/2006, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel
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Pacheco o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça 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 doe ao Município de Coronel
Pacheco o imóvel constituído de área com 10.000,00m 2, localizado no
lugar denominado Ribeirão de Santo Antônio, no Distrito de Agua
Limpa, nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado por
doação de particulares, para que nele fosse instalada uma unidade
escolar, o que de fato ocorreu, funcionando no local a Escola Estadual
Antônio Macedo de Moura, municipalizada em 1998.

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública, depende de prévia autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado, que se caracteriza, no caso, pela intenção do Executivo
local de destinar o imóvel para o desenvolvimento de atividades
culturais, sociais e comunitárias.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada lei
prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se não
lhes for dada a destinação prevista. Tal garantia está prevista no art.
2° da proposição, após o termo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 1 do
projeto de lei, por apresentar incorreção quanto à denominação do
Município onde se situa o referido imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.101/2006 com
a Emenda n 2 1, apresentada a seguir.

Emenda n 1
Substituam-se, no "caput" do art. 12, os termos "Córrego Pacheco"
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por "Coronel Pacheco".

Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Maria

Tereza Lara - Sebastião Costa - George Hilton.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.103/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 542/2006, 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 Galiléia o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 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 Galiléia um imóvel
constituído de terreno com área de 480m 2 , de propriedade do Estado
desde 1980, quando o recebeu em doação daquele Município.

Informa o autor da matéria que a Secretaria de Saúde, órgão a que
está vinculado o imóvel, não tem planos para o seu aproveitamento; e
que, por outro lado, a administração municipal está utilizando-o como
sede da Unidade Central de Saúde e necessita ampliá-la e nela
implantar programas voltados para a sua área de atuação.

Para a transferência de titularidade de bem público, a Constituição
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 ai. 17, condiciona a referida autorização à existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do ai. 1 2 do projeto determina que o imóvel será
utilizado para o fim mencionado, ou seja, ampliação e implantação de
projetos voltados para a saúde.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 Q da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo

rÁ



1184
de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista, for ela desvirtuada ou
modificada.

Conquanto a proposição não encontre óbice a sua tramitação nesta
Casa, apresentamos a Emenda & 1, que visa corrigir erro material
relacionado ao número de matrícula do imóvel e para suprimir a
referência ao antigo Distrito de São Geraldo do Baixio.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.103/2006 com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 9 1
Dê-se ao "caput" do art. 1 1 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Galiléia o imóvel constituído de área de 480,00m 2 (quatrocentos e
oitenta metros quadrados), localizado na Rua 8 de Dezembro,
registrado sob o n g 860, no Livro 2 de Registro Geral do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Galiléia.".

Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - George

Hilton - Maria Tereza Lara - Elbe Brandão.
PARECER PARA 01 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.106/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 545/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 9 3.106/2006, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco de Paula o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
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
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para Município, constituído de área total de 1 .080,00m 2 , localizado na
Rua Cel. Teodorinho, no Município de São Francisco de Paula,
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registrado sob o n9 3.523, a tis. 299 do Livro 2-1, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

O referido bem foi doado pela Prefeitura Municipal daquele
Município para a Fundação Tiradentes da Polícia Militar de Minas
Gerais, em 1979, entretanto, como não atendia às necessidades da
corporação, a Fundação o transferiu ao Estado, em 1991.

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.

O parágrafo único do art. 1 9 da proposição atende a essa exigência,
pois preceitua que o imóvel é destinado à edificação de uma creche
municipal, onde serão prestados importantes serviços à comunidade.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador, se
não lhes for dada a destinação prevista, 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.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.106/2006.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

George Hilton - Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.820/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.820/2005, de autoria do Deputado Weliton
Prado, que declara de utilidade pública a União Estudantil de Teófilo
Otôni - Ueto -, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d 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 [El N°2.820/2005

Declara de utilidade pública a União Estudantil de Teáfilo Otôni -
Ueto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Teófilo Otôni - Ueto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.005/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.005/2006, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei Delegada n° 37, de 13 de janeiro de 1989,
que reestrutura a remuneração do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.005/2006
Altera o art. 32 da Lei Delegada n°37, de 13 de janeiro de 1989, que

reestrutura a remuneração do pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O "caput" e o § 1 0 do art. 32 da Lei Delegada n°37, de 13

de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32 - Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo

Estado, a título de indenização para aquisição de fardamento
necessário ao desempenho de suas funções, o valor correspondente
a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica do Soldado de 1 a
Classe, a ser paga anualmente no mês de abril.

§ 1 ° - O aluno de curso de formação receberá a indenização de que
trata o "caput" deste artigo no mês de sua inclusão.".
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Art. 2 1 - O benefício previsto no art. 32 da Lei Delegada n°37,

de 1989, com a redação dada por esta lei, estende-se, na forma de
regulamento, observados o mesmo valor e as mesmas datas, aos
servidores em atividade integrantes:

- do Quadro Especifico de Provimento Efetivo da Polícia Civil;
II - da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela

Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003;
III - da classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, de

que trata o art. 6 0 da Lei n°13.720, de 27 de setembro de 2000;
IV - da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, instituída

pela Lei n°15.302, de 10 de agosto de 2004.
Art. 3°-O disposto no art. 2° aplica-se aos contratos temporários de

prestação de serviço de Agente de Segurança Penitenciário e de
Agente de Segurança Socioeducativo celebrados com base no
disposto no art. 11 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, na
proporção de 1112 (um doze avos) por mês de vigência do contrato,
na forma do regulamento.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no "caput" deste artigo,
fica dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário
de prestação de serviço.

Art. 4 0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias das instituições a que se vinculam
os servidores beneficiados.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 0 - Fica revogado o art. 34 da Lei Delegada n° 37, de 13 de

janeiro de 1989.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Manos Fernandes, relator - Vanessa

Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.251, DE 24 DE ABRIL DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Independência Alimentos 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
Tributação n° 9/2006 à empresa Independência Alimentos 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 24 de abril de

2006; 218Q da Inconfidência Mineira e 18SQ da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 -Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

ATAS
ATA DA 82 REUNIÃO ESPECIAL DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 24/4/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Padre João

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavra do Deputado Padre João - Palavras Sr.
Presidente - Palavras do Padre Marcelo Santiago - Apresentação
musical - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de
placa e de título - Homenagem - Palavras do Arcebispo Dom Luciano
Mendes de Almeida - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -

Jayro Lessa - José Henrique - Padre João - Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 20h15min, 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.

Ata
- O Deputado Bilac Pinto, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa o Exmo. Sr.
Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; os Revmos.
Srs. Dom Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo da Arquidiocese de
Mariana; Padre Marcelo Santiago, Coordenador Arquidiocesano da
Pastoral da Arquidiocese de Mariana; Dom Aloísio Vitral, Bispo
Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de
Azevedo; e os Exmos. Srs. Deputado Federal César Medeiros; Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça; e Deputados Padre João
e Dalmo Ribeiro Silva, autores dos requerimentos que deram origem a
esta solenidade.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Octávio Elísio,

Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais, representando a Secretaria de Cultura; Jairo Cruz
Moreira, Promotor de Justiça e Coordenador da Central de
Atendimento às Procuradorias de Justiça; Angelo Oswaldo, Prefeito
de Ouro Preto; Luiz Carlos Fernandes, Prefeito de São Brás do
Suaçuí; D. Francisco Barroso Filho, Bispo Emérito de Oliveira;
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, Maria
Coeli Simões Pires; Prefeito Municipal de Ouro Branco, Pe. Rogério
de Oliveira Pereira; Vereador da Câmara Municipal de Ressaquinha,
Júlio César; ex-Deputado Estadual Jésus Trindade Barreto;
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Reynaldo
Xirnenes; Sr. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto de
Advogados de Minas Gerais e Conselheiro da Fundarq; Roque
Camello, Vice-Prefeito de Mariana, Diretor Executivo da Fundação
Cultural da Arquidiocese de Mariana; o ex-Deputado e Vereador
Antônio Pinheiro; Rosa Maria, Procuradora Jurídica da Prefeitura
Municipal de Ouro Branco; Nilmário Miranda. ex-Ministro da Secretaria
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de Direitos Humanos e Presidente do RI mineiro; e Júlio César,
Prefeito de Jeceaba.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 100 anos de

elevação da Diocese de Mariana à categoria de arquidiocese e dos 30
anos de sagração episcopal de O. Luciano Mendes de Almeida. Nesta
solenidade, será entregue o titulo de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais a D. Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de
Mariana.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado por Duílio de São José Dutra, à flauta, e Leonardo
Amorim, ao violão, professores da Casa de Música de Ouro Branco.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Padre João

Exmo. Sr. Deputado Rogério Correia, Exmo. Sr. Deputado Federal
Danilo de Castro, Pe. Marcelo Santiago, Revmo. D. Aloísio Vitral,
Exmo. Sr. Deputado Federal César Medeiros, Exmo. Sr. Jarbas
Soares, Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, destino minha
saudação especial a todas e a todos que atenderam a esse convite
para prestar homenagem aos 30 anos de sagração episcopal de O.
Luciano e aos 100 anos da arquidiocese.

A minha saudação ao homenageado é um pedido de perdão por
esta iniciativa. D. Luciano, sabemos que o senhor se sentiria bem
melhor se estivesse fazendo um trabalho pastoral na periferia ou na
roça. Portanto, pedimos-lhe perdão, pois sabemos que este evento
não é do feitio do senhor. Entretanto, por uma questão de justiça, esta
Casa, matriz do Legislativo do Estado de Minas Gerais, queria
socializar com todo o Estado nossa alegria de ter o senhor como
pastor, irmão, pai e mãe. E uma alegria estar nesta noite na presença
de tantas pessoas e lideranças comunitárias. Algumas são
destacadas, mas todas, com certeza, representam muito para o
senhor e para nós.

Tentaremos resgatar, de forma breve, um pouco da história. A
Diocese de Mariana sempre teve importância para o Brasil. Como
diocese, foi criada em 1745. Destacarei a bula papal "Candor Lucis
Aeternae". Hoje temos também um Bispo, que é luz para nós. Essa
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bula dizia: "o candor da luz eterna, no Pontificado de Bento XIV".

São, então, 261 anos de história, tendo como primeiro Bispo D. Frei
Manoel da Cruz, que veio do Maranhão. Destaco a presença desse
Bispo que aqui chegou depois de uma viagem de 14 meses a cavalo.
Tomou posse somente em 1748 e, já em 1750, inaugurou o primeiro
seminário em Minas Gerais.

Destacamos esse fato porque todos os Bispos, graças a Deus,
foram dedicados à formação, à educação. De uma maneira muito
especial, essa tem sido uma marca do trabalho de D. Luciano à frente
da Arquidiocese de Mariana.

Uma história de 8 bispos e 4 arcebispos, durante todo esse tempo.
Destes, 7 são congregados e 5, seculares. A Companhia de Jesus
nos ofereceu a luz: grande luz, Luciano Mendes de Almeida.

Em 1I5/1906, pelo documento "Sempitemam Humani Generis" de
São Pio X , a Diocese foi elevada a Arquidiocese. O fato se deu no
pastoreio de D. Silvério Gomes Pimenta, nascido em Congonhas, na
verdade, o primeiro nascido no território da diocese e o segundo
brasileiro a ocupar a cátedra marianense. O segundo Arcebispo, D.
Helvécio Gomes de Oliveira; o terceiro, D. Oscar, e hoje o quarto
Arcebispo, D. Luciano Mendes de Almeida, de 30 anos como Bispo,
18 são à frente da Arquidiocese de Mariana. Se destacarmos os 100
anos, podemos enxergar muito trabalho na área social. Na educação,
vários colégios foram criados pela iniciativa dos bispos, com o apoio
dos padres, - minha saudação a muitos padres presentes, meus
irmãos -, na saúde, vários hospitais, os que existiam eram de iniciativa
da igreja e ainda hoje temos as santas casas.

São 18 anos à frente de nossa arquidiocese. Não só a Diocese de
Mariana, não só Minas Gerais, mas todo o Brasil deve muito ao
senhor, D. Luciano, a redemocratização do País, a introdução no texto
constitucional de 1988 de temas importantes como o direito das
minorias, garantia e proteção aos povos indígenas, quilombolas, e
tantos outros. Como Presidente da CNBB, de 1987 a 1994, tivemos
grandes transformações em nosso país. A presença do senhor à
frente da CNBB, também como Vice-Presidente do Ceiam, momentos
importantes, seja na redação, seja na compilação de documentos,
sobretudo os documentos latino-americanos, tiveram sua grande
contribuição.
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A Arquidiocese de Mariana teve um grande impulso em sua

organização com a chegada de D. Luciano. A criação das cinco
Regionais Pastorais, as Assembléias Arquidiocesanas de Pastoral, os
Planos de Pastoral, a implementação dos vários conselhos, tanto
diocesano como também os paroquiais, a dinamização dos serviços
prestados pelos leigos, os encontros dos presbíteros, destacando-se
as pastorais sociais ou sociotransformadoras como a Pastoral da
Criança, a Pastoral do Menor, a Pastoral Sociopolítica, a Pastoral do
Idoso, a questão carcerária, tantos serviços. Esses 18 anos foram
como um grande marco, antes e depois de D. Luciano. A dedicação
na formação, o rumo da formação.

Devo muito a D. Luciano, que tem grande sensibilidade com os
menos favorecidos e sempre tenta encontrar uma maneira para servir
a essas pessoas desprotegidas.

Duas datas importantíssimas estão gravadas na memória de todos
nós: o dia 1 2 e o dia 2. A história da Arquidiocese de Mariana é a
história do nosso Estado, da nossa fé, dos nossos ideais de liberdade,
da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, dos nossos valores,
das nossas tradições, da nossa independência, do nosso berço.

D. Luciano sempre representou muito para nós. Como profeta, tem a
capacidade de indignar-se diante das injustiças, sem perder a ternura.
Sua postura no Congresso Nacional, para assegurar os direitos dos
índios, foi firme. Não pediu nenhum favor, e sim reivindicou os direitos
de um povo indefeso. Abordou essa questão com firmeza como
Secretário e como Presidente da CNBB. Sua palavra, marca
contundente no Primeiro Fórum Social Arquidiocesano pela Vida, foi
de coragem. Nenhuma paróquia teria a tranqüilidade de celebrar. Na
verdade, não poderia celebrar a Eucaristia se no seio dessa paróquia
não houvesse um trabalho social sério em favor da vida.

O autêntico pastor dá o exemplo que vem do Cristo Jesus e não
mede esforços para servir. D. Luciano celebra 30 anos de sagração
episcopal, 18 anos muito perto de nós. Mesmo com tantos outros
compromissos, está de prontidão para servir, para ajudar. Apesar dos
inúmeros compromissos, D. Luciano sempre arruma tempo para
servir.

D. Luciano, sem constrangimento, posso dizer que o senhor é para
nós tanto um pai. com a firmeza de nos corrigir, colocando-nos no
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caminho certo, como uma mãe, no sentido de ter sensibilidade,
dedicar-se noite e dia, se for preciso, para estar ao lado dos menos
favorecidos.

Os movimentos sociais aqui representados reconhecem esse
trabalho, dedicação, sensibilidade de mãe e essa disponibilidade de
procurar servir da melhor forma. Ao mesmo tempo, é um irmão que dá
total abertura para um diálogo sem constrangimento, quer seja com o
doutor, quer seja com as pessoas mais simples, mas sempre tão
diante do Senhor, com toda inteligência, sabedoria. Como irmão, tem
a liberdade para se manifestar. Como companheiro, compartilha o
mesmo pão da vida, das lutas, dos desafios. Por isso somos gratos ao
senhor.

Os representantes dos movimentos sociais não têm dúvida de que,
se não fosse a presença do senhor no dia 1 9 de abril na Avenida
Afonso Pena, haveria um grande massacre.

Não fosse a presença do senhor, porque a presença do senhor é a
presença de Deus. O senhor comunica, na simplicidade e na
sabedoria, Deus, porque é uma pessoa repleta de amor. São João
disse que Deus é amor, fé, significa tudo isso para nós. Por isso não
poderíamos ficar calados nesta data de tamanha importância.

Encerro suplicando a Deus que conceda ao senhor muitos anos de
vida, saúde, oxalá seja à frente da Arquidiocese de Mariana. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar

as autoridades presentes à nossa mesa de trabalho, Exmo. Sr.
Deputado Federal Danilo de Castro; Revmos. Srs. D. Luciano Mendes
de Almeida, Pe. Marcelo Santiago e D. Aloísio Vitral; Exmos. Srs.
Deputado Federal César Medeiros; Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento solicitando a concessão do título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais a D. Luciano Mendes de Almeida, a quem
parabenizo pela belíssima homenagem, e Deputado Padre João, autor
do requerimento que deu origem a esta solenidade, a quem também
parabenizo.

Senhores e senhoras, ex-Deputado Nilmário Miranda, Presidente do
PT, e telespectadores da TV Assembléia, cumprimento a todos.
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Comentava com nosso Secretário Danilo de Castro que,
felizmente, a transmissão da TV Assembléia já está chegando a
Mariana. Nosso Vice-Prefeito Roque Camello participou também desta
solenidade. Somente este ano a TV Assembléia passou a ser
transmitida a Mariana, por meio de uma solicitação dos Deputados
Padre João e Jayro Lessa. Portanto, ao vivo, também estamos
recebendo o sinal da TV Assembléia em Mariana. Prefeito Angelo
Osvaldo, de Ouro Preto, teremos, a partir do mês que vem, se tudo
der certo, a transmissão da TV Assembléia ao seu Município. Eu e o
Presidente Mauri Torres vimos que as duas nossas Capitais, Mariana
e Ouro Preto, não possuíam a transmissão da TV Assembléia, e não
podíamos terminar nosso mandato sem que isso acontecesse.
Felizmente, estamos transmitindo. Certamente, o Prefeito Celso não
pôde estar aqui hoje, devido à marcha dos Prefeitos em Brasília.
Como Presidente da Associação Mineira dos Municípios,
evidentemente, ele tinha que estar junto aos demais Prefeitos, que
foram recebidos com suas entidades pelo Presidente Lula, que deu
boas notícias ao conjunto dos Prefeitos e aos Municípios do nosso
país.

Quero parabenizar, mais uma vez, os proponentes tanto desta
reunião especial do Padre João, quanto do título de Cidadão
Honorário solicitado e indicado pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Em nome de toda a Assembléia Legislativa e do Presidente Mauri
Torres, quero dar boas-vindas a vocês. E motivo de grande orgulho
para esta Assembléia a dupla comemoração que realizamos. Ao
centenário da Arquidiocese de Mariana, juntam-se os 30 anos de
Sagração Episcopal de D. Luciano Mendes de Almeida, o mais novo
Cidadão Honorário de Minas Gerais.

Em 1°-I5/1906, por meio de documento pontifício de São Pio X, o
primeiro e mais antigo bispado de Minas Gerais foi elevado à condição
de arcebispado. Coube ao Papa Bento XIV criar o pioneiro bispado,
que determinou a elevação da então Vila do Ribeirão do Carmo à
cidade de Mariana, no ano 1745.

Foi para receber seu primeiro bispo, D. Frei Manoel da Cruz, que a
cidade foi criada, por carta régia de D. João V, homenageando, em
seu nome, a esposa do Rei, D. Mariana dAustria.

Para o antigo arraial de mineradores, a chegada do arcebispado

rÃIk



1195
significaria um novo rumo em sua história. A nova condição gerou
a necessidade de planejamento. As ruas, antes aproveitando
caminhos improvisados, ganharam planejamento e um novo traçado.
Prédios públicos e privados somaram-se à construção de magníficas
igrejas, por conta de suas florescentes ordens terceiras. Hoje,
importante referência histórica do Ciclo do Ouro, Mariana representa
um dos mais valiosos conjuntos arquitetônicos do barroco brasileiro.

Desde então, a cidade dos bispos vem civilizando, educando e
engrandecendo a gente mineira. A saúde, o ensino e a cultura vêm
sendo promovidos pela arquidiocese, destacando-se a assistência
historicamente proporcionada pelas Santas Casas de Misericórdia. O
Museu de Arte Sacra abriga preciosos bens do patrimônio artístico e
histórico de Minas, somando mais de duas mil peças. único no País, o
órgão da Sé, restaurado e em uso, difundindo a cultura musical,
também faz parte do acervo da arquidiocese.

Seu compromisso social se faz presente também pela Pastoral da
Criança, pelo amparo à velhice, pela defesa dos direitos humanos e
pela promoção da vida, em que a fé da população se mescla a um
grande trabalho de solidariedade.

D. Luciano Mendes de Almeida, seu atual arcebispo, é, sem dúvida,
grande responsável por manter a igreja em Mariana como uma
entidade viva, próxima da comunidade e de seus problemas.

Há 16 anos entre nós, o jesuíta Dom Luciano foi sagrado bispo, em
215/76. Entre as relevantes funções desenvolvidas na igreja, destaca-
se o trabalho na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como
Secretário-Geral e, depois, como Presidente. Foi também Bispo
Auxiliar na Arquidiocese de São Paulo.

São de enorme interesse para esta Assembléia, bem como para
todo o Estado, suas propostas de educação do povo para o exercício
responsável da cidadania. Sua visão do Evangelho tem sido a
valorização da vida e da pessoa, com o respeito aos direitos do
indivíduo, a solução pacífica dos conflitos, o perdão, a reconciliação e
a concórdia.

Um bem comum sem excluídos e com a maior participação dos
cidadãos no planejamento e na execução das ações do Estado tem
sido o mote de suas palavras sábias, um leme seguro e uma
orientação exemplar na formulação das políticas públicas. Como
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complemento ao empenho coletivo pela paz, lembra-nos o
arcebispo de Mariana o recurso a Deus para animar as forças
humanas na luta contra o ódio e os ressentimentos, abrindo os
corações à concórdia e à alegria de fazer o bem.

Minas Gerais orgulha-se de ter gravada em seu solo a marca de seu
mais novo cidadão, D. Luciano Pedro Mendes de Almeida, nascido no
Rio de Janeiro. Brevemente, estaremos aqui para mais uma
celebração, para gáudio da população marianense e mineira. Nossa
primeira cidade e sede de nosso primeiro bispado será, com toda a
certeza, declarada pela Unesco patrimônio da humanidade. Marco do
Brasil-Colônia, palco da história, abrigando personalidades tão
ilustres, Mariana, farol religioso de Minas Gerais, capitaneada pela
arquidiocese, já é parte capital de nosso patrimônio. Muito obrigado, e
parabéns D. Luciano. Transfiro a Presidência dos nossos trabalhos ao
Deputado Padre João.

Palavras do Padre Marcelo Santiago
Exmo. Sr. Deputado Rogério Correia, que presidia esta reunião

especial; nosso irmão sacerdote e Deputado Padre João, a quem
saúdo com muita fraternidade; autoridades que compõem a Mesa;
proponentes desta reunião; parlamentares; Prefeitos; Vice-Prefeitos;
Vereadores; autoridades civis dos Poderes Executivo e Judiciário; D.
Aloísio Vitral; D. Francisco Barroso, cuja presença nos dá uma alegria
e satisfação muito grandes; religiosas; representantes de associações,
de grupos religiosos e de movimentos sociais; lideranças da nossa
sociedade e da nossa Igreja; amigos de D. Luciano; minhas senhoras
e meus senhores. Nesta noite memorável, D. Luciano Mendes de
Almeida, nosso Arcebispo de Mariana, recebe merecidas homenagens
em sessão solene, nesta Assembléia Legislativa de Minas Gerais. São
30 anos de vida episcopal, de total entrega e dedicação à Igreja no
Brasil e a Minas Gerais, como Arcebispo de Mariana.

Homem de Deus, comprometido com as causas do nosso povo, D.
Luciano se mostra incansável em seus 75 anos de vida, nas lutas em
favor dos pequenos e dos pobres, por dignidade, justiça e inclusão
social. De inteligência e santidade incomuns, conserva a humildade e
a serenidade de uma vida unida a Jesus Cristo e devotada a todos, a
começar dos mais necessitados.

Sob o seu pastoreio, nesses 18 anos, como disse o Deputado Padre

rÀ



1197
João, nossa Arquidiocese, com seus 79 Municípios e 132
paróquias, recebeu forte impulso pastoral e evangelizador. Graças à
sua atuação episcopal, vivemos, entre outros, tempos de total
reestruturação de nossos serviços de atendimento pastoral e social,
recuperação de nosso rico acervo histórico, artístico e cultural, maior
investimento nos meios de comunicação social, na formação e na
participação dos leigos e na multiplicação de serviços de atendimento
ao homem do campo, a idosos, crianças, jovens, dependentes
químicos, pessoas carentes e com deficiência.

Muito a propósito esta homenagem que lhe é dirigida por esta
Assembléia Legislativa, somando-se à festa dos 100 anos como
Arquidiocese de Mariana.

Nas palavras de um sacerdote amigo, Padre Paulo Barbosa, aqui
presente, pároco da Igreja da Sé, em Mariana: "A nossa história nunca
será a mesma depois de O. Luciano. Já não morre a utopia que ele
instaurou. Seu dinamismo nos eletriza, e sua solicitude nos acalenta e
impulsiona a palmilhar sempre mais".

Unimo-nos aos Srs. Deputados e às autoridades, como amigos e
familiares de D. Luciano, na gratidão a esse homem simples e sábio
que encanta a todos, pequenos e grandes, que suporta a poeira das
estradas, as distâncias, a turbulência dos vôos e o cansaço, sempre
querendo ajudar.

D. Luciano, seu exemplo de fé e cidadania, de amor aos pequenos,
é inspiração sagrada para trabalharmos juntos e incansavelmente por
um Brasil e por um Estado de Minas Gerais mais justos e fraternos,
atentos à defesa dos direitos humanos, à dignidade do seu povo e à
promoção do bem comum, a começar dos pequenos.

Receba o carinho especial de nossa Arquidiocese de Mariana e do
povo de Minas Gerais, por meio desta Assembléia Legislativa, que
hoje se unem para agradecer a Deus sua vida e homenageá-lo pelo
que representa para todos nós. Parabéns. Que Deus o conserve
sempre assim e sempre conosco!

Luciano Pedro, luz e pedra, brilho e firmeza a irradiar por entre
nossas montanhas, ensinando-nos "in nomine lesu" a trilhar caminhos
de paz, amor, justiça e esperança.

Obrigado, O. Luciano, que Deus o recompense! Com unanimidade,
o reconhecemos cidadão honorário de Minas Gerais. Sua vida, de
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fato, é estímulo para vivermos nossa fé e cidadania com profecia
e amor. Em nome da Arquidiocese de Mariana, nosso muito-obrigado.

Apresentação Musical
- O locutor - Convidamos os presentes a ouviremos a música "A Vida
E", que será interpretada pelas crianças Eliane e Elias da Silva,
acompanhadas ao violão por Juliana Teodoro. Essas crianças são
atendidas pela Pastoral da Criança e do Menor da Arquidiocese de
Mariana - Comunidade João Paulo II, em Barbacena.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exmo. Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem
a esta solenidade, representando, neste momento, o Presidente,
Deputado Mauri Torres; caríssimo Deputado Federal Danilo de Castro,
Secretário de Estado de Governo, representando Sua Excelência o
Governador Aécio Neves; Revmo. Sr. D. Luciano Mendes de Almeida,
nosso homenageado e querido Arcebispo da Arquidiocese de
Mariana; Exmo. Sr. Deputado Federal César Medeiros; Exmo. Sr.
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais; Revmo. Pe. Marcelo Santiago, Coordenador
Arquidiocesano da Pastoral da Arquidiocese de Mariana; Revmo. Sr.
D. Aloisio Vitral, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, representando D.
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte; digníssimas autoridades presentes; religiosos e religiosas
que comparecem, neste momento solene, ao parlamento mineiro;
queridas crianças da pastoral da Arquidiocese de Mariana, que
trouxeram as suas vozes e encantamentos a D. Luciano; caríssimos
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de toda a região, que aqui se
encontram prestigiando este momento importante para todo o Estado
de Minas Gerais. Meus senhores, minhas senhoras, telespectadores
da TV Assembléia, esta sessão solene, que, a requerimento do
Deputado Padre João, celebra o centenário de elevação da Diocese
de Mariana à categoria de Arquidiocese e os 30 anos da sagração
episcopal de D. Luciano Mendes de Almeida, também se presta à
entrega do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,
cuja concessão foi por mim requerida, em abril de 2004, para esse
servo de Deus que, nesta jornada da vida cristã, tanto tem feito em
favor de nosso Estado e do Brasil.
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Sinto-me nesta hora como se congregado a uma verdadeira

assembléia cristã, reunida para proclamar as promessas messiânicas
ao povo de Deus, transmitidas por meio da fé e do testemunho que
nos demonstra D. Luciano, em seu singular exemplo de vida.

Nessa hora bendita, invoco a proclamação do Profeta lsaías: "Que
formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas,
que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a
salvação...". Tais palavras traduzem o conceito de que goza o homem
que se dispõe a ter uma vida integralmente dedicada à propagação do
Evangelho, referindo-me, neste momento, ao mais novo Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, nosso querido D. Luciano
Mendes de Almeida. Na verdade, elas contêm um caráter de beatitude
que demonstra, essencialmente, que aquele que se aplica ao
cumprimento dessa divina comissão está a atender um chamado de
Deus.

Uma análise, mesmo que superficial, mostra-nos como tem-se
tornado difícil encontrar nas coletividades homens de tal têmpera, que
se fazem dignos da vocação e a exercem com coragem, retidão e
carinho.

Para as sociedades que os possuem, são dádivas de Deus, pois
mantêm a unidade dos cidadãos e fazem prevalecer os princípios da
fraternidade e da comunhão, sem usar da força, mas a partir,
simplesmente, da legitimidade de sua autoridade espiritual e moral.

Num tempo em que as razões materiais pretendem subjugar as
dimensões do espírito humano, em que o amor freqüentemente cede
lugar às motivações egoístas e mesquinhas, esta solenidade do
parlamento mineiro representa, para nós, oportunidade ímpar para
refletir sobre o bem maior que é a vida dada por Deus e o privilégio de
desfrutá-la no serviço do Senhor.

Nosso mais novo cidadão nasceu no Rio de Janeiro, a 5/10/30, filho
do médico Cândido Almeida e de D. Emília Mendes. Já aos 6 anos de
idade, seu coração não agasalhava mais nenhuma dúvida, certo de
que seu desejo maior era o de ser sacerdote. Assim, como
respondera lsaías à convocação do Senhor, D. Luciano também se
dispôs ao chamado divino. Fiel à tradição familiar, alfabetizou-se
numa escola católica, a Coração Eucarístico de Jesus. Aos 16 anos,
D. Luciano foi matriculado no Colégio Santo Ignácio de Loyola, para,
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logo a seguir, ingressar na Companhia de Jesus.

Numa trajetória em que os êxitos se sucediam, aos 28 anos recebeu
a ordenação sacerdotal, em Roma, onde concluiu o doutorado em
Filosofia.

Mais do que nunca, é por todos reconhecida a preparação
intelectual de D. Luciano quanto à palavra de Deus, à teologia, à
moral, ao direito e à cultura em geral. Assim, sem falar da ação do
Espírito Santo, que é o essencial, como evangelizador, tem enfrentado
da melhor maneira possível o grande desafio para o cristianismo hoje,
qual seja, conservar a fé, encarnando-a em seu coração e em seu
sentimento.

"E o semeador saiu a semear". Exercitando os ensinamentos
contidos na parábola missionária de Nosso Senhor Jesus Cristo, D.
Luciano, em seu ministério pastoral, empreendeu importantes
realizações, lançando no fértil campo do coração humano a esperança
restauradora do Evangelho, único meio capaz de reconciliar o homem
com o seu criador.

Essa jornada recebeu impulso renovador em 1976, quando O.
Luciano foi nomeado Bispo pelo Papa Paulo IV. Durante 12 anos,
auxiliou o Cardeal-Arcebispo O. Evaristo Arns, em São Paulo. Nesse
tempo, fiel à sua vocação, organizou na Capital paulista uma centena
de abrigos para menores abandonados, o que é internacionalmente
reconhecido. Nesse trabalho, era sempre visto nas ruas, em
madrugadas frias e escuras, recolhendo as crianças abandonadas nas
calçadas, distribuindo o calor do seu coração e a sua constante
palavra amiga.

Em 1979, foi eleito Secretário-Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, instituição da qual se tornou Presidente, oito anos
mais tarde, cumprindo dois mandatos consecutivos, em cujo exercício
atraiu para si a definição de 'um moderado no discurso e radical na
sua ação'.

Nessa caminhada de fé, já são cumpridos 30 anos de sagração
episcopal, que celebramos com o centenário da Arquidiocese de
Mariana, onde D. Luciano persevera em seu sacerdócio, na missão de
visitar hospitais, ajudar doentes, socorrer drogados, recolher menores
abandonados e atender aos fiéis que sempre procuraram os seus
sábios conselhos e a sua bênção.

rs



1201
Certamente, estaria hoje D. Luciano credenciado a invocar as

palavras do Apóstolo Paulo, em sua epístola ao discípulo Timóteo:
'Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé'.

Contudo, mesmo que a sua trajetória e o seu testemunho de vida já
tenham coroado a sua carreira, D. Luciano continua firme no seu
ministério sagrado, demonstrando a mesma lucidez em todos os seus
posicionamentos, a sua serenidade nos seus atos, a sua humildade e,
sobretudo, a sua fé e coragem para enfrentar os desafios colocados
diante da Igreja neste novo século e milênio.

São essas as elevadíssimas razões que nos motivaram a requerer a
outorga dessa honraria, ratificada por meio de decreto do Governador
Aécio Neves e que se estriba, sobretudo, no orgulho que todos os
mineiros podemos ter pela singular existência de D. Luciano e pelo
privilégio que nos é conferido de haurir suas lições e ensinamentos,
respaldados na sua incondicional dedicação à causa do reino de Deus
e dos homens, em defesa intransigente dos mais elevados
sentimentos incorporados aos bens mais valiosos do patrimônio
espiritual mineiro e nacional.

Receba, pois, D. Luciano Mendes de Almeida, nesta oportunidade,
da Assembléia Legislativa, como Casa excelsa da representatividade
mineira, justa e reverente homenagem, reconhecendo no seu caráter,
na sua conduta, um grande exemplo a ser seguido, verdadeiro dom de
Deus, que brilha como luzeiro a clarear os caminhos de nossas Minas
Gerais.

Posso assegurar que V. Revma. não pertence somente ao
patrimônio imaterial da Arquidiocese de Mariana. Pertence, sim, ao
patrimônio de Minas Gerais e do Brasil.

A V. Revma., em nome do povo mineiro, as nossas felicitações, o
nosso respeito, carinho e gratidão. Queremos, neste momento,
receber de V. Revma. sua bênção, querido Pastor. Muito obrigado.

Entrega de Placa e de Título
O locutor - Neste instante o Deputado Padre João, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, neste ato
representando S. Exa. o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, fará a entrega a D. Luciano Mendes de
Almeida de uma placa alusiva a esta comemoração. A placa contém
os seguintes dizeres: "Em 12 de maio de 1906, a Diocese de Mariana
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foi elevada a arquidiocese, passando a atender um território que
equivale aproximadamente a um quinto do Estado de Minas Gerais e
possui mais de um milhão de habitantes, em sua grande maioria,
católicos.

Desde 1988, sob o pastoreio do insigne D. Luciano Mendes de
Almeida, sagrado Bispo há 30 anos, a arquidiocese vem recebendo
um forte impulso social, como a organização de pastorais e o
investimento em obras de amparo à infância, à juventude e à velhice.

A respeitosa homenagem do povo mineiro à Arquidiocese de
Mariana e a seu Arcebispo, O. Luciano Mendes de Almeida,
verdadeiro apóstolo contemporâneo, que tem assumido, com
renovado ardor, a tarefa de fazer com que seja instaurado na terra um
reino de justiça, amor e paz. Belo Horizonte, 24 de abril de 2006."

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Neste momento, o Dragão da Inconfidência conduzirá o

diploma pelo Plenário Juscelino Kubistchek, onde o Deputado Padre
João, juntamente com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fará a entrega
a D. Luciano Mendes de Almeida do título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, passando-lhe às mãos o diploma.
Convidamos também para este ato S. Exa. o Secretário
representando o Governador Aécio Neves, O título 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 1715/2005, e a requerimento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede a D. Luciano Mendes
de Almeida o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,
por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra
mineira. Belo Horizonte, 24 de abril de 2006."

- Procede-se à entrega do título de cidadão honorário.
Homenagem

O locutor - Neste momento, prestam também sua homenagem a D.
Luciano as crianças da Pastoral da Criança e do Menor da
Arquidiocese de Mariana.

- Procede-se à entrega do presente.
Palavras do Arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida

São as palmas dos 100 anos da arquidiocese. Agradeço muito.
Queria começar saudando o Pe. João Carlos Siqueira, que está muito
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bonito hoje e, depois, o Secretario de nossa área, Deputado
Federal Danilo de Castro, o Pe. Marcelo, o Deputado César Medeiros
e o responsável por este grande equívoco. Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Tenho também a alegria de saudar aqui D. Aloísio Vitral, que fez
anos há dois dias; o caríssimo Procurador-Geral Jarbas Soares; e
também a todos que estão aqui.

Posso dizer-lhes que sei o nome de muitos aqui. Se fosse dizê-los,
precisaríamos de mais tempo. Entretanto, quero sublinhar, em
primeiro lugar, o nome de um parente que está aqui eque ninguém
conhece: o Marcos, meu cunhado. Ele veio de longe. E uma pessoa
muito boa e estudiosa. Nasceu na Inglaterra e tem feito um grande
bem a nossa família. Está representando hoje outros que gostariam
de estar presentes.

Quero também citar o nome de algumas pessoas que emergem
facilmente no coração. Saúdo nosso Vereador Antônio Pinheiro,
pessoa tão ligada a todos os anseios do nosso povo; o
Desembargador Reynaldo Ximenes, que está conosco; e o Ministro
Nilmário Miranda. Nessa seqüência de nomes - e estava ali
refletindo -, gostaria mesmo de dizer o de muitas pessoas, pois
formamos hoje uma grande família, começando por O. Barroso,
seguindo por todos e terminando na Elaine, que cantou muito bem.

Esse canto foi feito pelas crianças há quase 20 anos. Elas
escreveram as frases, e a professora as transformou em canto. Esse
trabalho, que tem sido desenvolvido em diversos lugares do Brasil,
significa muito para todos nós. A Pastoral da Criança e do Menor
cresce muito em Mariana.

Saúdo as autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e os Prefeitos. Sugiro que seja realizada uma reunião em
Mariana para celebrar os 100 anos, com a presença dos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Presidentes das Câmaras. Aliás, essa foi uma
sugestão do Dr. Roque, para que Mariana pudesse acolher todas
essas pessoas, para que se sentissem parte integrante desta festa,
representada por Prefeitos e por tantas pessoas queridas, como
Angelo Osvaldo, Dr. Roque, Luís e Pe. Rogério e por tantas cidades
queridas, como Ouro Preto, Mariana, São Brás do Suaçuí e Ouro
Branco. E um círculo de amigos muito grande. Uma coisa que marcou
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esses anos foi a facilidade do entendimento entre as pessoas,
desde as mais simples àquelas com maiores responsabilidades.

Registro o relevante serviço prestado pela Fundação de Cultura e
Educação de Mariana, por meio do Dr. Roque, do Dr. Anchieta e de
outros que levam adiante esse trabalho em seu dia-a-dia. E notável o
que fazem em relação à recuperação do patrimônio. Seria elucidativo
que todos tivessem consciência dessas realizações.

Tudo isso gera um clima de amizade, de gratidão, de apreço aos
padres, aos diáconos, aos religiosos, aos membros das nossas
comunidades e àqueles que estão nessas pastorais sacrificadas,
como dos direitos humanos, das prisões, do menor e familiar.
Formamos uma grande família. Por um momento, olharemos para o
passado.

Agradeço a simpatia desse gesto. Sinto- me mais perto de todos. A
maioria dos presentes são mineiros. Posso dizer que esse título me
faz mais mineiro, o que é uma alegria. Sou peregrino e creio que este
é o lugar em que passei mais tempo. Portanto foi onde mais aprendi
essa simplicidade conquistadora, essa amabilidade, essa vontade de
resolver os problemas por meio de diálogo. Aprendi especialmente
esse amor à família, essa vontade de que todos se sintam bem,
misturando todas as proveniências, especialmente a fé.

Nosso país agradece a Deus o tesouro da fé, e parece-me que, em
Minas Gerais, está o centro da fé. Além de todas as riquezas, há
bastante fé para enfrentar nosso dia-a-dia.

Mas, olhando para o passado - porque estamos comemorando 100
anos da arquidiocese -, temos três gigantes: em primeiro lugar, D.
Silvério. Que pessoa realmente maravilhosa! Acaba de ser publicado
um livro sobre a sua vida, onde podemos conhecer o que ele foi e o
que fez. Um homem simples, pobre, pobre, não tinha nada; começa a
estudar, sobressai-se, leva para a frente a alegria de pertencer aos
descendentes da África, com uma força de vontade e uma fé, que se
tornou uma pessoa conhecida no mundo inteiro, especialmente no
episcopado. Portanto, que D. Silvério se faça mais conhecido, ele que
recebeu muito de um outro grande Bispo, que não chegou a ser
Arcebispo por causa da marcha da história: D. Antônio José Ferreira
Viçoso, cuja vida conheço um pouco melhor, porque lhe devo a minha
própria vida, no sentido de que a ele rezaram por ocasião daquele
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acidente, e reconheço que ele intercedeu para que hoje eu tivesse
a vida. Tenho, até hoje, um plasticozinho no coração, que acho que D.
Viçoso segura para ficar bem ali. D. Viçoso passou muito da sua vida
para nosso querido O. Silvério, que, quem sabe, poderia ser mais
conhecido. Creio que a divulgação do livro fará ver qual foi a sua
envergadura moral e cultural. Ele falava muitas línguas, inclusive o
latim, que usava com tanta propriedade que fazia as pessoas se
admirarem de como um homem tão simples, nascido em Congonhas,
cresceu a ponto de dominar tanto. Não só a língua, mas o que é o
segredo da língua, seus valores mais profundos.

O. Silvério foi sucedido por D. Helvécio, uma personalidade muito
marcante, um homem que deixou marcas de uma organização
realmente invejável. Abriu escolas, interessou-se pela parte de saúde,
caminhava por essa diocese enorme. Se hoje ela é grande, imaginem
antes, que incluía São João Dei-Rei, Itabira e outras áreas
antigamente notáveis, porque faziam parte de Mariana. O. Helvécio,
que deixou a construção imponente do seminário, toda dedicação à
formação dos seminaristas, é uma figura que representava uma
grande coerência de vida e uma consciência da sua missão.

E D. Oscar, que conhecemos. Tantos aqui o conheceram. A sua
bondade, a sua facilidade de trato, o carinho que tinha pelas pessoas.
Ele conhecia cada um dos seminaristas e se orgulhava do trato
pessoal. Sabia qual era a família de cada um, onde tinha nascido,
onde os encontrava perguntava como estavam, e, ao mesmo tempo, a
capacidade de colocar um guarda-pó e ir para os arquivos salvar
documentos que hoje formam uma riqueza enorme do patrimônio de
todos os arquivos de Mariana. Ele está na origem do belíssimo
museu, já citado aqui, e na recuperação de todos os monumentos,
especialmente das igrejas.

E bom lembrar que ele, na sua percepção, teve a capacidade de
reunir as partituras de música nossa, mineira, barroca, hoje preciosas
para nós, que estavam perdidas por aí, em gavetões das sacristias e
nas casas. Hoje, o acervo contém um conjunto de duas mil partituras
que estão sendo, pouco a pouco, divulgadas.

Vejam a grandeza desses homens que Deus colocou à frente da
arquidiocese, que, em 100 anos, ocuparam todo esse espaço, com
vários decênios de trabalho. Se pudéssemos ler o que eles
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escreveram, como davam conta das visitas às paróquias, como
incentivavam os padres.

Realmente, temos na Arquidiocese de Mariana, sem ir tão longe
como foi Pe. João Carlos, lembrando o primeiro dos Bispos, neste
século, realmente, representantes que nos deixam muito agradecidos
a Deus. A Diocese de Mariana é abençoada pelos pastores que teve
até 1988. Realmente, eles são homens de uma capacidade de serviço
à Igreja que nos deixarão sempre ufanos e agradecidos a Deus. Como
eu gostaria de ter conhecido mais de perto D. Oscar, que, com toda a
sabedoria que ele tinha, no final, reservou-se o direito de ficar mais na
cidade de Entre-Rios. Mesmo quando ia lá, ele era muito simples e
sóbrio, não contando tudo aquilo que viveu. Temos um tesouro, o
conjunto da obra do arquidiocesano, a publicação pela qual ele
sempre zelou. Ali é uma mina de conhecimento de tudo que
aconteceu durante a sua permanência na arquidiocese.

Portanto, desejo lembrar esses três nomes, dizendo que aceito de
coração esse carinho manifestado por vocês. O Padre João disse que
desejaria iniciar pedindo perdão. Eu também desejo pedir perdão por
ter ficado quieto, quando falavam tantas coisas grandes. Não é
verdade. Vocês sabem que uma das qualidades do mineiro é dizer a
verdade, mas, às vezes, ele tem aqueles espelhos grandes que
aumentam as coisas e as tornam grandes. Então, muitas coisas ditas
aqui são santa e fraternalmente aumentadas. Sei disso, mas agradeço
do mesmo modo.

Quando me avisaram que haveria esta celebração, alegrei-me
porque é bom que estejamos juntos e que possamos agradecer a
Deus esses 100 anos. No dia 29 estaremos em Lafaiete, em uma
celebração litúrgica de gratidão. Mais tarde, se Deus quiser, também
com os nossos convidados de todos os Municípios, haverá uma
confraternização que envolverá esses que são hoje os desafios
maiores do governo e do nosso povo.

Entre tantas coisas a serem lembradas, naturalmente resumindo ao
máximo, queria dizer que a Diocese de Mariana é de Maria Como é
bela a devoção do nosso povo a Nossa Senhora. Não me refiro só ao
número de paróquias e de comunidades. Ainda ontem o Padre me
dizia que desejava mudar o nome da paróquia. E de um santo, e não
se pode chamar de Nossa Senhora. Disse: 'pode chamar, sim, mas
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deixa também o santo perto, não é verdade? Se não, ela ficará
triste'.lsso está quase no nosso sangue, sangue mineiro, sangue
marianense de devoção a Nossa Senhora, a quem devemos a alegria
de poder seguir mais de perto Jesus Cristo.

Uma outra dessas características que agora está mais em evidência
é essa devoção eucarística. Vocês viram que aqui o nosso Deputado
benfeitor referiu-se ao fato de eu ter entrado no Colégio Coração
Eucarístico de Jesus. Talvez por isso também fui marcado pela
Eucaristia com 6 anos. Decidi a minha vocação com 6 anos e nunca
mudei. Posso ter muitos problemas, mas não dúvida de vocação, e
não seria verdadeiro se dissesse isso. Mas começou ali, era uma
imagem bonita do Cristo segurando o pão para uma palavra da
consagração da qual nunca me esqueci. Por que Ele fez isso? Ele
estava oferecendo a vida para que todos tivessem vida. Isso me
acompanhou por toda a vida, e eu encontro, mais do que em outros
lugares, na Arquidiocese de Mariana uma devoção sincera ao coração
de Cristo na Eucaristia. Também é por essa devoção à Mãe de Deus
e ao próprio Cristo presente entre nós que devemos estimular-nos a
fazer como eles, a solicitude pelos mais necessitados. Quer dizer,
nesta noite tão bonita e tão amiga, devemos lembrar e levar algum
incentivo para a vida de cada dia, sabendo ver onde estão as pessoas
necessitadas, espiritual e materialmente. Devemos perceber o que
podemos fazer de nossa parte para animar, aliviar, confortar e
consolar esses nossos irmãos, que são numerosos. Em Minas Gerais,
que tem tanta riqueza, pelo menos natural, temos também fenômenos
de exclusão social.

Muitos mineiros, por haverem deixado a terra, estão em outras
partes do Brasil. Ficou difícil viver da terra aqui.

O nosso povo tem duas grandes necessidades. A primeira é a
melhoria das estradas- Confio em nossas autoridades. Estradas de
terra são muito bonitas, mas podem ser substituídas por estradas
asfaltadas, com muitas vantagens. A segunda necessidade é
emprego. Como é difícil conseguir emprego! O número de empregos
não consegue crescer, é uma espécie de atrofia congênita. O nosso
povo precisa de emprego para manter a sua família e ter condições de
recuperar um pouco de sua alegria.

Podemos unir nosso idealismo e nossas forças para que o nosso

rs



1208
povo recupere a alegria de trabalhar a terra. Por que o nosso
Estado não inicia uma reforma agrária mineira? Não precisa seguir o
Brasil em tudo. Depois, o Brasil seguirá Minas, como já fez em prol da
liberdade e de tantas outras coisas. Deveríamos levantar uma
bandeira para que se entregassem terras com tudo o que significam
ao nosso povo, que ama a terra e nela deseja trabalhar. Creio que
esta Casa - mais que outros, em outros lugares - pode levar à frente
esse grande ideal.

Participamos de alguns movimentos sociais, pacíficos e ordeiros,
mas que não foram compreendidos. O que o povo pede é tão simples:
autonomia, dignidade e melhores condições de vida. Isso não é tão
difícil de compreender, mas exige que mudemos de atitude. Estamos
no coração do Brasil. De outros lugares, olha-se para Minas Gerais
como algo que contém em intensidade uma cota de valores
insuperáveis. Pode-se dizer que o ouro dos valores está aqui.

Seria ótimo se pudéssemos, no Brasil de hoje, que passa por
momentos difíceis, começar este trabalho de transformação social,
urbana e rural: que as crianças estudem, cresçam e encontrem
trabalho, que as famílias se ajudem, que as corporativas se formem,
que o dinheiro público seja bem administrado. Um amigo que me
acompanha muito em viagens, no momento de orações, diz assim:
"Que os nossos dirigentes saibam empregar bem o dinheiro para o
bem do povo!". E uma oração santa pedirmos que esse dinheiro seja
destinado ao bem do povo, que melhore suas condições de vida. Essa
é a vontade de Deus. Se Deus não nos leva logo para o céu é porque
deseja que tenhamos, nesta terra, um tempo de convivência fraterna.

Enfrentei grandes dificuldades em El Salvador, na Colômbia, na
Nicarágua e no Líbano. Passei por dificuldades de vida durante a
perseguição no Brasil, na época da ditadura militar, no
acompanhamento dos presos, na vida das prisões Apesar de tudo
isso, há muita esperança em relação ao Brasil, por parte de outros
povos, que não têm a nossa fraternidade, a nossa mistura. Temos
muitas raças dentro de nós. Parece que Deus deseja que nasça aqui
uma pessoa que leve todos em seu coração. Mas é preciso que
tenhamos - e esta Casa foi escolhida e abençoada - a coragem de
fazer certas transformações sociais, indispensáveis, para que
possamos viver com dignidade a nossa fraternidade.



1209
Peço a Deus que aceite o nosso agradecimento por estes 100

anos e me conceda o perdão por haver ouvido tanta coisa bonita sem
dizer não. E tanto assim?! Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - O. Luciano, entre tantas
pessoas que justificaram sua ausência estão o Vice-Presidente da
República; o Ministro Patrus Ananias; D. Leonardo, Bispo de Paracatu
ligou justificando; D. Paulo, de Diamantina. Vários bispos gostariam
tanto de estar aqui e tantas outras autoridades, mas, por outros
compromissos assumidos, deixaram o abraço e o reconhecimento
disso e muito mais. Agradeço a presença das autoridades e de todos
os convidados.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA
COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

14/3/2006
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalciever Lopes, Doutor Viana,
Weliton Prado e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria
Resende, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser
lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator da matéria. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Paulo Cesar para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, verifica-se a eleição da Deputada Ana Maria
Resende, para Presidente, e do Deputado Doutor Viana, para Vice-
Presidente, ambos com cinco votos. Na condição de Presidente "ad
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hoc", a Deputada Ana Maria Resende convida a tomar assento à
mesa o Deputado Doutor Viana e o empossa no cargo de Vice-
Presidente. Este, por sua vez, empossa como Presidente a Deputada
Ana Maria Resende. A Presidência designa o Deputado Weliton Prado
para emitir parecer sobre os nomes de Oto Néri Borges e Avani Avelar
Xavier Lanza; o Deputado Doutor Viana, para emitir parecer sobre os
nomes de Arminda Rosa Rodrigues da Mata Machado e Angela
Imaculada Loureiro de Freitas Dalben; e o Deputado Adaiclever
Lopes, para emitir parecer sobre os nomes de Francisco César Sã
Barreto e Faiçal David Freire Chequer, todos para comporem o
Conselho Estadual de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião extraordinária será convocada por meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Weliton Prado - Doutor Ronaldo.
ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 11/4/2006
As 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Marlos Fernandes, Doutor Viana, Gil Pereira e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Célio Moreira. 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 a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Mauro Barbosa da Silva e Roberto
Gress do Vale, publicados no "Diário do Legislativo" de 7/4/2006. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições em turno
único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei ns 2.988/2006 (Deputado Luiz Humberto Carneiro):
3.042/2006 (Deputado Doutor Viana); e 3.052/2006 (Deputado Marlos
Fernandes). Passa-se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de
Lei n2s 2.931/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro);
2.943/2006 (relator: Deputado Marias Feranandes); e 2.995/2006
(relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 3 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João, em que solicita audiência
pública da Comissão para debater a criação do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa -, que será implantado
pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 25 de abril de 2006.
Marias Fernandes, Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 18/4/2006

Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Mala, Antônio Júlio e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 76
Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a flexibilização da Lei de Crimes
Hediondos. A Presidência interrompe a 1 a Parte da reunião para ouvir
os Srs. Aloisio Andrade de Freitas, Presidente do Conselho Estadual
Antidrogas e membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal
do Estado de Minas Gerais; Antônio de Paula Oliveira, membro do
Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas
Gerais, representando Juarez Morais de Azevedo, Juiz de Direito da
l Vara Criminal da Comarca de Nova Lima e membro do Conselho
de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais; e
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Marcos Afonso de Souza, membro do Conselho de Criminologia e
Política Criminal do Estado de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Viana.

ATA DA 51 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM
18/4/2006

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Bilac Pinto e Weliton Prado (substituindo este ao
Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2 1 Fase da 2 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 6.385 e
6.388/2006. 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 dos Deputados Célio Moreira, em que
solicita à Polícia Rodoviária Federal estatísticas dos acidentes
ocorridos no Viaduto Vila Rica, na BR- 040, nos períodos anterior e
posterior à instalação da lombada eletrônica nas imediações daquele

tai
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viaduto; Weliton Prado, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir a meia passagem de ônibus urbano na cidade de
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

18/4/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Biel Rocha e Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Biel Rocha, declara aberta a
reunião, dá a ata por aprovada e solicita aos membros presentes que
a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
subsidiar o Parecer ao Projeto de Lei n 2 2.88012005, que altera a Lei
& 12.733, de 30/12197, que regionaliza a concessão de incentivos
fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais
no Estado. A Presidência interrompe a V Parte da reunião para ouvir
os Srs. Rômulo Avelar, Presidente da Comissão Técnica de Análise
de Projetos da Lei de Incentivo; Cássio Pinheiro, Coordenador da
Comissão de Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento da Alemg e Produtores de Artes Cênicas - Sinparc -;
Sras. Bruna Saraiva, Produtora do TIM Valadares Jazz; Mônica
Starling, Pesquisadora do Centro de Estudos Históricos e Culturais da
Fundação João Pinheiro; Sr. Paulo Ayres, Representante da
Fundação Ormeu Junqueira e Sra. Penépole Portugal, Representante
da Usicultura, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente concede a palavra à Deputada Elisa Costa, uma das
autoras do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais e, a seguir, como autor também do
requerimento, faz uso da palavra. 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 deixa de apreciar a matéria constante na pauta, por não
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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 lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Domingos Sávio - Biel Rocha.

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

1.903/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei &

1.903/2004 visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Eunice
Weaver, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e apresentou a Emenda n 9 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, no cumprimento de seus propósitos

estatutários, presta assistência ao moradores do Município de
Uberlândia portadores de hanseníase.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos citar o reajustamento
social da família do hanseniano; a readaptação dos egressos dos
sanatários no meio social; a criação de ambulatórios para recuperação
dos enfermos do mal de Hansen.

Suas ações são pautadas pelas diretrizes da Federação da
Sociedade Eunice Weaver, à qual é filiada desde a sua fundação.

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 1.903/2004, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
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Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.988/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n 2 2.988/2006
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Vale do São Vicente - Asprovale -, com sede no
Município de Buritis.

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

Fundamentação
A referida entidade, em funcionamento desde 1995, tem como

objetivos primordiais: congregar órgãos e pessoas físicas interessadas
em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; atender
aos interesses dos produtores rurais por meio da implementação de
formas de cooperação na produção e comercialização dos bens;
promover programas de aperfeiçoamento profissional; e incentivar a
troca de experiência no setor agropecuário.

Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa
privada e com entidades públicas, motivo pelo qual é merecedora do
título de utilidade pública.

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

n9 2.988/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.052/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei n 9 3.052/2006
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos de São
Geraldo, com sede no Município de Francisco Sã.

rÀ
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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 presta relevantes serviços aos moradores do

povoado de São Geraldo, no Município de Francisco Sá, sendo sua
finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Para atingir suas metas, desenvolve atividades que possam
contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias; serve de ligação entre a população urbana e a rural;
executa programas nas áreas de educação e saúde; busca inserir no
mercado de trabalho, principalmente do meio rural, a mão-de-obra
disponível.

Reivindica, também, perante os órgãos públicos, melhorias para a
comunidade, sobretudo nas áreas de saúde, energia elétrica e
transporte rodoviário, motivo pelo qual é merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

n 2 3.05212006, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Manos Fernandes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.061/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n 9 3.061/2006
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Artistas e
Artesãos de Extrema - Crearte -, 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.

rÁ
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Fundamentação

A referida Associação, em funcionamento desde 2003, possui como
objetivo primordial a valorização dos artistas e dos artesãos do
Município de Extrema.

Na consecução de suas metas, promove a comercialização do
artesanato local; realiza eventos, exposições e salões de arte; divulga
a culinária regional.

Promove, também, cursos e seminários sobre temas de interesse
dos associados, com o intuito de criar melhores condições para o
aperfeiçoamento do seu trabalho e de melhorar o convívio entre eles.

Visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca apoio junto aos
órgãos governamentais, entidades civis e sociedade em geral.

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

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

n 9 3.061/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N 2 8912005

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembléia
Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Edson
Rezende, a Proposta de Emenda à Constituição & 89/2005 objetiva
acrescentar parágrafos ao art. 129 e alterar a redação do "caput" do
art. 162 da Constituição do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo" de 10/6/2005, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial, para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o escopo de adequar a Carta mineira

aos novos parâmetros estabelecidos pela Emenda à Constituição da
República n2 45, de 2004, conhecida como reforma do Judiciário, no
tocante às prerrogativas da Defensoria Pública Estadual. A citada
emenda alterou a redação do § 2 2 do art. 134 e do art. 168 da Lei
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Maior, de modo a assegurar às Defensorias Públicas Estaduais
autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa para
elaborar sua proposta orçamentária nos limites estabelecidos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Conseqüentemente, a instituição de que
se cogita passou a constar formalmente no texto do referido art. 168
como beneficiária dos recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, os quais lhe serão entregues até o dia 20 de cada
mês, em duodécimos, na forma a ser definida em lei complementar.

A Constituição mineira, seguindo as diretrizes da Carta Magna, trata
especificamente da Defensoria Pública nos arts. 129 a 131,
enquadrando-a como instituição essencial à função jurisdicional do
Estado e responsável pela orientação jurídica, representação judicial e
defesa gratuitas, em todos os graus, dos necessitados. Trata-se de
uma instituição da maior importância no Estado Democrático de
Direito, na medida em que sua atuação fortalece a cidadania e
valoriza a dignidade da pessoa humana, as quais são princípios
fundantes da República Federativa do Brasil, conforme prescreve o
art. 1, II e III, da Constituição Federal. Para que um órgão dessa
magnitude possa exercer suas atribuições institucionais com
eficiência, é indispensável que o legislador lhe dê a necessária
estrutura administrativa e os demais atributos para o alcance desse
desiderato.

A proposta em exame introduz quatro parágrafos no art. 129 da
Constituição do Estado. O § 1 2 assegura autonomia funcional e
administrativa á Defensoria Pública; o § 2 Q cuida da competência
desse órgão para a elaboração de sua proposta orçamentária,
observados os prazos e os limites definidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias; o § 32 prevê que, caso a referida instituição não
encaminhe tal proposta no prazo legal, o Poder Executivo deverá
considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual,
os valores previstos na vigente lei orçamentária; o § 42, por sua vez,
determina que, se ocorrer a hipótese descrita no § 39 ou eventual
desacordo entre a proposta orçamentária e os limites estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo poderá realizar os
ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária
anual.

Ao examinar detidamente a sistemática da disposição dada a tais
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parágrafos, pode-se constatar que os mentores da proposta se
inspiraram nos preceitos formais da Constituição da República
atinentes ao Ministério Público, principalmente nos dispositivos que
cuidam da iniciativa para a elaboração da proposta orçamentária (
39 , 49 e 59 do art. 127). Essencialmente, os preceitos que se pretende
introduzir na Cana mineira para consagrar a autonomia orçamentária
da Defensoria Pública têm a mesma natureza e alcance dos
mencionados preceitos da Lei Maior, salvo alguns aspectos
redacionais.

No que tange à autonomia funcional, esta consiste nas prerrogativas
asseguradas aos Defensores Públicos para o regular exercício de
suas atividades, observadas as diretrizes constitucionais e a
legislação vigente. Assim, na tarefa de defender os interesses dos
hipossuficientes, esses profissionais do Direito gozam de livre
convicção, não se sujeitando a ingerências de outras autoridades. E
oportuno ressaltar que, embora a instituição integre a estrutura
administrativa da Secretaria de Estado de Defesa Social, com base na
legislação vigente, inexiste relação de hierarquia ou subordinação
entre a Defensoria Pública e o titular daquela Pasta.

A autonomia administrativa da instituição reside na competência
para a organização de suas próprias atividades, segundo suas
conveniências e as necessidades do serviço. Encanam-se na
capacidade administrativa da Defensoria Pública, por meio de sua
autoridade máxima, o poder de nomear e exonerar Defensores e
servidores administrativos, constituir grupos de trabalho e designar
defensores para atuar em determinada demanda, entre outras
prerrogativas. Da mesma forma que o Ministério Público necessita
dessa autonomia administrativa para o desempenho de suas
relevantes atribuições institucionais, o mesmo pode ser dito em
relação à Defensoria Pública, que é um órgão de existência
constitucional. Apesar de se falar muito em prerrogativas de
determinadas autoridades públicas, deve-se deixar claro que o
exercício de função administrativa, norteada pelas idéias de dever e
finalidade, requer o manejo de poderes para atingir o objetivo público
previsto na regra de direito. Essas prerrogativas da instituição e de
seus agentes não devem ser concebidas como meros privilégios, e
sim como instrumentos colocados à disposição do órgão para a
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consecução de sua finalidade pública.

A alteração proposta para o "caput" do art. 162 da Constituição do
Estado tem o escopo de coaduná-lo com a nova diretriz do art. 168 da
Carta Federal, que inseriu a Defensoria Pública entre os órgãos
beneficiados com o repasse de recursos orçamentários, que lhes
serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos. Nesse
caso, o objetivo da proposição é inserir formalmente o órgão sob
comento no comando do art. 162, o que constitui uma projeção natural
de sua autonomia orçamentária.

Verifica-se, portanto, que a proposta em exame visa a adequar os
dispositivos da Carta mineira atinentes à Defensoria Pública às novas
diretrizes da Constituição da República decorrentes da Emenda à
Constituição da República n 2 45. A rigor, não se trata de inovação
jurídica, mas de um simples procedimento legislativo de conformação
e adaptação do ordenamento constitucional mineiro aos parâmetros
da Lei Maior.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 2 turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n 9 89/2005.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Biel Rocha.

PARECER PARA O 29 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO IN Q 67/2004

Comissão Especial
Relatório

Tendo como primeiro signatário o Deputado Ivair Nogueira, a
Proposta de Emenda à Constituição n2 67/2004 objetiva alterar o art.
53 da Constituição Estadual, ampliando o período da sessão
legislativa ordinária e, consequentemente, reduzindo a extensão do
recesso parlamentar.

A proposiçãõ foi aprovada, no 12 turno, na forma do Substitutivo n2
1, apresentado por esta Comissão Especial.

Cumpre-nos, na oportunidade, nos termos do Regimento Interno,
emitir parecer para o 2 turno acerca da matéria, bem como elaborar a
redação do vencido no 12 turno, que segue anexa, como parte deste
parecer.

Fundamentação

rCIA
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A proposta em estudo, conforme já anunciado, pretende reduzir

o período do recesso parlamentar, tal como o fez o poder público
federal, com a recente promulgação, em 14/2/2006, da Emenda à
Constituição n 2 50.

De acordo com o atual texto da Constituição da República, a sessão
legislativa se inicia em 2 de fevereiro, interrompe-se em 17 de julho,
reinicia-se em 1 2 de agosto e encerra-se em 22 de dezembro.
Mantendo o mesmo período de 55 dias de recesso, a proposta em
epígrafe traz ligeira diferença de datas. A sessão legislativa iniciará
em 1 2 de fevereiro, será interrompida em 18 de julho, reiniciada em 1
de agosto e finalizada em 20 de dezembro.

O texto em análise ainda determina que tanto a interrupção quanto o
encerramento da sessão legislativa só ocorram após a votação,
respectivamente, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do
projeto de lei orçamentária. Além disso, veda expressamente o
pagamento de parcelas remuneratórias de natureza indenizatória em
decorrência de eventual convocação extraordinária da Assembléia.

A mudança pretendida, que decorre de opção política do Legislativo
Estadual, certamente deverá conferir maior agilidade às deliberações
do Poder Legislativo, bem como propiciar o fortalecimento dessa
instituição, aspecto de suma relevância para a consolidação da
democracia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 Q turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n 9 67/2004 na forma do vencido
em 1turno.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - José Henrique, relator.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N o 67/2004
(Redação do vencido)

Altera o art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O art. 53 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

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
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dezembro de cada ano.

§ 1 - As reuniões previstas para as datas fixadas neste artigo serão
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente quando recaírem em
sábado, domingo ou feriado.

§ 2 - 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 de Lei Orçamentária
Anual.

§ 32 - No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias,
entre os dias primeiro e quinze de fevereiro, com a finalidade de:

- dar posse aos Deputados diplomados;
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição
subseqüente, na mesma legislatura ou na seguinte.

§ 42 - Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria
de seus membros, poderá a Assembléia Legislativa reunir-se,
temporariamente, em qualquer cidade do Estado.

§ 5 - A convocação de sessão extraordinária da Assembléia
Legislativa será feita:

- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse
público relevante;

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município,
para o compromisso e a posse do Governador e do Vice-Governador
do Estado, ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante,
a requerimento da maioria de seus membros.

§ 6 - 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 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
promulgação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.063/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do
Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria de
Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

rs
1
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A proposição foi aprovada no 1 turno, na forma do Substitutivo

n2 1 e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer
para o 22 turno, nos termos dos Lrts. 102, VII, e 189 do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 2 do art. 189 do mesmo diploma,
será formulada, como parte deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação
Visa a proposição autorizar o Poder Executivo a contratar operação

de crédito, no valor de até Y7.250.000.000,00 com o Banco do Brasil
S.A., aproximadamente R$135.000.000,00, destinada à execução do
Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do
Rio Doce. Como garantia do contrato, a proposição autoriza o Poder
Executivo a oferecer, até o limite de 125% do valor do financiamento,
ações preferenciais nominativas e debêntures de emissão da
Companhia Energética de Minas Gerais S.A. - Cemig. O referido
Programa está inserido no projeto estruturador Pró-Acesso, um dos
projetos prioritários do Governo do Estado, que visa à pavimentação
de ligações e acessos rodoviários nos Municípios mineiros.

Conforme comentamos em nosso parecer para o 12 turno, a
efetivação da operação de crédito que se pretende autorizar deverá
atender às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII
da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução n 2 40,
de 20/12/2001, alterada pela Resolução n2 5, de 3/4/2002,e na
Resolução n 2 43, de 21/12/2001, alterada pela Resolução n 9 3, de
2/4/2002, todas do Senado Federal.

Quanto à capacidade de endividamento, cabe relatar que o Estado
se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, de
acordo com o relatório de gestão fiscal referente ao exercício de 2005,
publicado pela Secretaria de Fazenda em 28/1/2006.

No 1 0 turno, visando aprimorar o projeto no que concerne à técnica
legislativa, além de incorporar emenda apresentada em Plenário que
modificou o valor do financiamento, foi apresentado por esta
Comissão o Substitutivo n 2 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbice à
efetivação da operação de crédito em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
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3.063/2006 no 2 Q turno, na forma do vencido no l 0 turno.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Edson

Rezende - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI N 2 3.063/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco do Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria
de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito, em moeda estrangeira, com o Banco do Brasil S.A., até o
limite equivalente a Y7.250.000.000,00 (sete bilhões duzentos e
cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a R$135.000.000,00 (cento
e trinta e cinco milhões de reais), destinados à execução do Programa
de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce,
componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e
Acessos Rodoviários aos Municípios - Pró-Acesso.

Art. 22 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que
trata esta lei, objeto de contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A.,
serão depositados em instituições financeiras que centralizem a
receita do Estado.

Art. 32 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia
para a realização da operação de crédito de que trata esta lei, até o
limite equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do
financiamento:

- ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. - Cemig -, de titularidade da
administração direta ou indireta;

II - debêntures de emissão da Companhia Energética de Minas
Gerais S.A. - Cemig.

Art. 42 - Para cumprimento das obrigações assumidas, o Poder
Executivo fica autorizado a anuir na inclusão de cláusula contratual
que autorize o Banco do Brasil S.A. a promover a excussão das
garantias prestadas no contrato de empréstimo de que trata esta lei.

Art. 52 - o orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do

L1
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Estado no projeto e das despesas relativas à amortização do
principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito
autorizada por esta lei.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.324/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.324/2005, de autoria do Deputado Ricardo
Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente,
Cultural, Social e Desportiva Bindela, com sede no Município de
Limeira do Oeste, 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 ai. 268 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°2.324/2005
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente, Cultural,

Social e Desportiva Bindela, com sede no Município de Limeira do
Oeste.

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

Beneficente, Cultural, Social e Desportiva Bindela, com sede no
Município de Limeira do Oeste.

Ai. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Manos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.572/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.572/2005, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Canaã - ACA -,
com sede no Município de Nova Ponte, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 '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°2.572/2005
Declara de utilidade pública a Associação Canaã - ACA -, com sede

no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Canaã -

ACA -, com sede no Município de Nova Ponte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.693/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.693/2005, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Januária, 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°2.693/2005
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Januária.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.695/2005

rs
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.69512005, de autoria do Deputado Gustavo
Corrêa, que declara de utilidade pública o Centro Educativo e Social
de Guaranésia - Cesg -, com sede no Município de Guaranésia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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°2.695/2005
Declara de utilidade pública o Centro Educativo e Social de

Guaranésia - Cesg -, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educativo e

Social de Guaranésia - Cesg -, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.758/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.758/2005, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos
de Mar de Espanha, Senador Cortes e Chiador - Artemar -, 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 ° 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°2.758/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Mar de

Espanha, Senador Cortes e Chiador - Artemar -, com sede no
Município de Mar de Espanha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Artesãos de Mar de Espanha, Senador Cortes e Chiador - Artemar -,
com sede no Município de Mar de Espanha.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.816/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.816/2005, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Juatuba, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.816/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Juatuba, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Juatuba, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Manos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.819/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.819/2005, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública o Asilo de Idosos Casa
Frederico Ozanam, com sede no Município de Diamantina, foi

rÃ
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aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.819/2005
Declara de utilidade pública o Asilo de Idosos Casa Frederico

Ozanam, com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo de Idosos Casa

Frederico Ozanam, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.828/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.828/2005, de autoria da Deputada Lúcia
Pacífico, que declara de utilidade pública a Associação Nova Vida do
Bairro Jardim Bela Vista, com sede no Município de Vespasiano, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.828/2005
Declara de utilidade pública a Associação Nova Vida do Bairro

Jardim Bela Vista, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Vida

do Bairro Jardim Bela Vista, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa
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Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.832/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.832/2005, de autoria da Deputada Cecilia

Ferramenta, que declara de utilidade pública o Clube de Mães Santa
Clara de Assis, com sede no Município de Ipatinga, 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°2.832/2005
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Santa Clara de Assis,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Santa

Clara de Assis, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.905/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.905/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Unida de Assistência
Social, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.905/2005
Declara de utilidade pública a Associação Unida de Assistência
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Social, com sede no Município de Uberlândia.

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

Assistência Social, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 0 - 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.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 26? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/4/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise e da Deputada Maria Olívia
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 1? Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n 9 18/2006 (que solicita
retirada de tramitação do Projeto de Lei n°2.922/2006 e encaminha o
Projeto de Lei & 3.236/2006), do Presidente do Tribunal de Justiça -
Ofícios e cartão - Questões de ordem - 22 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.237 a
3.241/2006 - Requerimentos ns 6.464 a 6.469/2006 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro
Nascimento (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Célio
Moreira e Biel Rocha, da Deputada Jô Moraes e do Deputado Rogério
Correia; questões de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeira Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanessa Lucas -
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Weliton Prado - Ló Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

1 1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Roberto Ramos, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO N 2 18/2006
Belo Horizonte, 19 de abril de 2006.
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 65, inciso IV, alínea "a", da Constituição do

Estado de Minas Gerais e conforme decisão da Corte Superior deste
Tribunal, calcada na competência que lhe atribui o art. 22, inciso V, da
Lei Complementar n9 59, de 18 de janeiro de 2001, tenho a honra de
encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa augusta
Assembléia Legislativa, projeto de lei que fixa os subsídios dos
integrantes do Poder Judiciário deste Estado.

A medida é necessária em razão do disposto no art. 39, § 42, da
Constituição Federal, a determinar que o membro de Poder seja
remunerado exclusivamente por subsídio.

O cumprimento de tal norma, entretanto, dependia da fixação do
subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que o art. 37,
inciso XI, da Carta Magna estabelece, como teto para o subsídio do
Desembargador, valor correspondente a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros da Corte Suprema.

Assim, como a Lei Federal n2 11.143, de 26 de julho de 2005,
estabeleceu o valor do subsídio dos integrantes daquela Corte, impõe-
se a fixação dos referentes aos Magistrados estaduais, mediante lei
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especifica, conforme disposto no art. 93, inciso V, da Constituição
Federal.

O presente projeto de lei, portanto, é encaminhada a essa Casa
para dar cumprimento às citadas normas constitucionais, devendo
substituir o Pi- n 2 2.922/2006, em andamento nessa augusta
Assembléia Legislativa.

Por fim, em face da urgência da medida, solicito a Vossa Excelência
que o projeto em questão seja apreciado em regime de urgência, nos
termos das normas regimentais vigentes nessa Casa Legislativa.

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

Estado.
PROJETO DE LEI N 9 3.236/2006

Dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O subsídio mensal do Desembargador do Estado de Minas

Gerais, nos termos dos arts. 37, inciso XI, e 93, inciso V, da
Constituição Federal, será de R$19.403,75 (dezenove mil,
quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos), a partir de F de
janeiro de 2005.

Art. 2 - A partir de to de janeiro de 2006, o subsídio mensal do
Desembargador do Estado de Minas Gerais será de R$22.1111,25
(vinte e dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos).

Art. 32 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário,
ficando o Poder Executivo autorizado a proceder às suplementações
que se fizerem necessárias.

Art. 42 - A implementação do que estabelece esta lei observará o
disposto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes
da Lei Complementar n 9 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos
financeiros a partir de 12 de janeiro de 2005.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Do Sr. Wellington Salgado, Senador, prestando informações
relativas ao Requerimento n 6.243/2006, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. José Eugênio Paceli Lopes, Prefeito Municipal de São Miguel
do Anta, prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei n 2 3.054/2006. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3.054/2006.)

Da Sra. Neuzani das Graças Soares Branquinho, Secretária de
Educação do Município de Unaí, solicitando apoio à aprovação do
Projeto de Lei n 9 2.601/2005 e conseqüente instalação de uma
Superintendência Regional de Ensino no Município. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n 2 2.601/2005.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes (2), encaminhando cópia de convênios
realizados pela Pasta. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do ar!. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional, encaminhando expediente, procedente da
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público,
com pedido de informações para instrução do Procedimento
Investigatório n 9 026105.

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

Do Sr. Otavio P. Santos, do Município de Diamantina, apresentando
proposta de parceria para proferir palestras em escolas públicas e
privadas sobre os efeitos degradantes das drogas.

CARTÃO
Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, acusando o

recebimento do Requerimento & 6.172/2006, da Deputada Vanessa
Lucas.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, apresentei um
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requerimento solicitando a inclusão, em ordem do dia, da
Proposta de Emenda à Constituição & 2/2003. Trata-se de uma
grande reivindicação dos servidores do Estado, não somente dos da
Justiça, mas também dos da educação, como as serviçais, que
contribuem muito para o desenvolvimento do Estado e dedicaram 10
ou 15 anos de sua vida ao trabalho e agora assistem à possibilidade
de ser demitidas, saindo com uma mão na frente e a outra atrás. Isso
não é justo. Essa proposta é muito importante, porque, certamente,
trará dignidade a esses servidores.

Tenho em mão o cronograma da nomeação e da posse dos
candidatos aprovados no concurso público do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. Estamos em ano eleitoral, e é justo que
essas pessoas tomem posse. A maneira mais justa de se ingressar no
serviço público é por meio de concurso. Temos de fazer uma análise
bem criteriosa desse assunto e ter sensibilidade, pois esses
servidores contribuíram muito para o desenvolvimento de Minas e
agora têm a possibilidade de ficarem desempregados, sem direito a
nada, literalmente com um mão na frente e a outra atrás, como já
disse. Portanto é importante que essa proposta, que garante ao
detentor de função pública, no ato da dispensa, uma indenização por
ano de serviço prestado ao Estado, correspondente a 200% do seu
vencimento mensal, seja incluída em ordem do dia. Ela está
tramitando há algum tempo nesta Casa. Espero sensibilizar e contar
com o apoio de todos os Deputados que fazem parte da comissão
especial: Doutor Viana, Gil Pereira, Rogério Correia, Roberto
Carvalho, Chico Rafael e Leonídio Bouças. Alguns parlamentares
saíram, como o Mauro Lobo e o Ermano Batista, e hoje ocupam
cargos no governo.

Sendo assim, apresentamos esta questão de ordem para que essa
proposta de emenda à Constituição seja incluída em ordem do dia.
Assim, faremos justiça a esses servidores. Vemos serviçais que
trabalharam por 25 anos no Estado praticamente se aposentarem. O
Deputado Rogério Correia quer discutir, em audiência pública da
Comissão de Educação, essa questão do tempo de serviço e de
contribuição do servidor público e do direito à aposentadoria. Visitei
várias serviçais que nem sequer têm condições de conseguir outro
emprego. Além disso, há várias pessoas capacitadas a exercer bem
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suas funções no serviço público, que conhecem todo o trâmite e
têm vasto conhecimento na área. E impressionante a capacidade, o
conhecimento técnico dos servidores do Judiciário, que, com certeza,
perderá muito sem o trabalho dessas pessoas. Foram longos anos
trabalhadas.

Solicitamos, dessa maneira, a imediata inclusão dessa proposta na
ordem da dia para que possa ser votada o mais rápido possível. Por
se tratar de ano eleitoral, qualquer projeto que se refira a gastos do
Poder Executivo só pode ser aprovado até o mês de junho. Caso
contrário, somente no ano que vem. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, saúdo V. Exa.,
todos os parlamentares e os serventuários, aqueles que lutam e
labutam junto à Justiça do nosso Estado.

Mais uma vez, como autor da Proposta de Emenda à Constituição n
2/2003, digo a esta Casa, aos serventuários, aos servidores da
Justiça, que, há muito tempo, buscamos efetivamente ações positivas
para que seja discutida e aprovada e temos promovido uma grande e
intensa caminhada junto ao governo do Estado. Por diversas vezes,
estivemos com o Governador Aécio Neves e os nossos Secretários.
Estamos muito preocupados com a decisão da dispensa dos
servidores da Justiça, pré-agendada até o dia 27 de junho. A razão
maior da nossa apreensão e solicitação à Mesa, aos órgãos do
governo e aos parlamentares é para que discutam e aprovem essa
proposta que garantirá os direitos de todos os servidores de função
pública.

Há muito tempo discutimos sobre isso. Basta dizer que a caminhada
é de 2003. Porém, não interessa, Sr. Presidente. Chegou o momento
de nós, parlamentares, darmos uma satisfação principalmente aos
servidores da Justiça. As suas demissões já estão praticamente
anunciadas para o dia 27 de junho. Mais uma vez, renovo e ratifico a
nossa ponderação, na certeza de que todos os parlamentares
caminhem conosco para a sua aprovação. Conforme disse o
Deputado Rogério Correia, amanhã seremos recebidos pelo
Presidente Mauri Torres, a fim de acertarmos a pauta para a votação
dessa proposta de emenda à Constituição em favor de todos esses
servidores. Essa é a minha ponderação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de prestar
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uma informação sobre o andamento dessa proposta de emenda à
Constituição- Primeiramente, parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva por ser o autor dessa proposta emenda à Constituição, que é
mais do que justa. Além dos servidores da Justiça, ela abrange os da
área do Executivo, que também são de função pública, especialmente
os professores designados. Eles vivem o mesmo drama dos
servidores da Justiça e agora tiveram uma notícia ainda mais triste,
que é a demissão. No meu gabinete, estive com vários deles, que, na
função pública, servem à Justiça há mais de 10, 15 anos. Com o
concurso público e a ação do Ministério Público, perdem a sua vaga,
sem nenhuma indenização. A proposta tratará disso para que
consigam a indenização como uma espécie de Fundo de Garantia
como tem o celetista. Hoje quem trabalha no serviço público como
designado ou na função pública não o possui. Portanto isso é mais do
que justo.

A proposta de emenda à Constituição propõe dois salários por ano,
que seria a indenização. Os servidores pensam que três salários seria
o justo. E importante que sejam indenizados. Elaborei um estudo
sobre isso. Em outras localidades, há servidores que a obtiveram.
Portanto há base legal e constitucional se alterarmos a Constituição
como propõe o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Sou o 2v-Vice-Presidente, e o Deputado Rêmolo Aloise o 1 2-Vice-
Presidente da Mesa. Em nome dos servidores que me procuraram,
solicitamos uma audiência com ela para analisarmos as condições de
pôr em pauta esse projeto. O Presidente Mauri Torres nos receberá. E
muito justo que assim seja e de maneira rápida, pois eles já estão na
iminência de ficarem sem o emprego neste e no próximo mês.
Portanto é mais do que justa a emenda constitucional. Participaremos
do movimento que os servidores estão fazendo para a aprovação
dessa emenda e também para negociar com o governo do Estado e
com o Tribunal de Justiça, pelo menos, um prazo maior, a fim de que
esses servidores não sejam colocados na rua sem nem sequer um
aviso prévio, digamos assim. A situação de quem está há 10, 12 e até
15 anos nesse serviço deveria ser negociada com o governo, pois
dificilmente vislumbrariam um outro emprego em pouco tempo.

Solicito, então, Deputado Rêmolo Aloise, que eu possa estar
presente, assim como toda a Mesa Diretora, para debatermos e
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definirmos esse tema. Muito obrigado.

O Deputado Jésus Lima - Ratifico aqui o posicionamento dos
companheiros Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva.

Fui servidor contratado do Estado na área da educação. Trabalhei
quatro anos nessa situação. Depois que o efetivo entra, saímos com
uma mão na frente e outra atrás. Sou, portanto, solidário aos
companheiros que aqui vieram conversar com os Deputados. Há,
inclusive, um companheiro meu que saiu lá de Aguas Formosas para
aqui estar representando vários outros companheiros.

Sou, dessa forma, solidário a esses companheiros e parabenizo o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva pela iniciativa da proposta de emenda à
Constituição. Contem com o meu apoio. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos senhores oradores que
a Proposta de Emenda à Constituição n2 2/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, já se encontra em condições de ser colocada na ordem
do dia.

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 2 3.23712006
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Carmo do Paranaíba

Maurício Rios, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Carmo

do Paranaíba Maurício Rios, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2006.
Elmiro Nascimento

Justificação: O Lions Clube de Carmo do Paranaíba Maurício Rios,
com sede no Município de Carmo do Paranaíba, é uma entidade civil
sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as
principais finalidades da entidade criar e fomentar o espírito de
compreensão entre os povos, incentivar os princípios do bom governo
e da boa cidadania, a prática do companheirismo e da compreensão
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recíproca, entre outras. Com base nos princípios que norteian, os
Lions Clubes em todo o mundo, a entidade vem desempenhando um
importante papel social junto à comunidade de Carmo do Paranaíba.

A referida entidade foi fundada em 6/4/1973, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pelo Lions
Clube de Carmo do Paranaíba Maurício Rios, espero contar com o
apoio dos ilustres Deputados 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 3.238/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Industrial - Ambi -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Industrial - Ambi -, com sede no Município de
Santana do Paraíso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2006.
Padre João
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Industrial,

fundada em 12/5/88, não tem fins lucrativos, e sua finalidade prioritária
é a obtenção de melhorias para o Bairro Industrial, bem como a
promoção sócio-econômica de seus moradores e a defesa de seus
interesses.

O processo para declaração de sua utilidade pública encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na
Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.239/2006
Dá denominação de Rodovia Joaquim de Oliveira Costa ao trecho

da estrada que liga Oliveira Fortes a Aracitaba, numa extensão
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aproximada de 9km.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Rodovia Joaquim Oliveira Costa o trecho

da estrada que liga Oliveira Fortes a Aracitaba, numa extensão
aproximada de 91km.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2006.
Roberto Carvalho
Justificação: O Sr. Joaquim de Oliveira Costa, conhecido como Sr.

Nenzinho, nascido da fazenda de Engenho do Bonfim do Pomba, no
dia 27/2/27, era filho de José da Costa Sobrinho e Maria Martinha de
Oliveira.

Começou a sua vida como cacheiro e logo depois ampliou suas
atividades com máquinas de beneficiar café, moinho de fubá e um
caminhão para transportar café para os comerciantes.

Com muitas dificuldades, fazia viagens pelas estradas precárias da
região, para várias cidades, conduzindo passageiros anônimos como
também amigos e companheiros políticos tal como os Srs. Antônio
Magalhães e João Guilarducci.

Atento às questões políticas do País, buscava sempre, à época das
eleições, os eleitores para votar. Foi vice-presidente da Comissão
Emancipadora de Aracitaba, em 1960, mesmo ano em que adquiriu
uma linha de ônibus que fazia os trechos Aracitaba, Oliveira Fortes,
Paiva, Mercês e Santos Dumont.

Sempre lutou pela melhora das estradas de região por acreditar que,
com isso, o desenvolvimento chegaria mais rapidamente.

José de Oliveira Costa era um homem de bondade incontestável e
merecedor da homenagem que se propõe e que marcará o nome
desse cidadão, que tanto trabalhou em prol de uma Aracitaba melhor.
Faleceu em 7/1012005.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alberto Pinto Coelho. Anexe-se ao Projeto de Lei n
2.926/2006 nos termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.240/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Vida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Beneficente Nova Vida, com sede no Município de Paraopeba.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: No aspecto formal este projeto de lei cumpre

integralmente o previsto e recomendado pela Lei n 2 12.972, de
27/7/98, com redação dada pela Lei n 2 15.430, de 2005, quais sejam:
personalidade jurídica, funcionamento há mais de ano e idoneidade
dos Diretores e não-remuneração dos cargos.

A documentação acostada ao projeto dá veracidade e suporte à
afirmação. Pelo que decorre também obediência aos arts. 173, § 49, e,
103, do Regimento Interno desta Casa.

No plano material - da realidade tática -, a Associação Beneficente
Nova Vida, iniciou suas atividades em 8/9/97, com intento focalizado
na proteção à saúde, à família, à maternidade, à infância e à velhice.

Seu estatuto foi habilmente registrado no Serviço Registrar de
Pessoas Jurídicas de Paraopeba, no Livro A-6, n° 1.397, em
23/4/2004.

Preceitua o art. 28 do mencionado estatuto que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
remuneração, lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Não há, tanto no plano fático quanto no jurídico, nenhum óbice à
aprovação deste projeto de lei.

Nesse diapasão, confio em que os Deputados aprovem esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.241/2006
Declara de utilidade pública a entidade Casa Lar, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Lar,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2006.
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Neider Moreira
Justificação: A entidade Casa Lar, com sede no Município de Três

Corações, atende a todos os requisitos da Lei n g 15.430, de 2005. A
Casa Lar tem como princípios, atividades e finalidade estatutária
assistir crianças e adolescentes, garantindo seus direitos básicos e
assegurando seu desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação
dos meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.464/2006, do Deputado Carlos Gomes, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. José Eustáquio dos
Santos, Diretor da Eustáquio Produções e Publicidade, pela realização
da 25 edição do Concurso Garota Contagem. (- A Comissão de
Cultura.)

N 2 6.465/2006, do Deputado Carlos Gomes, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Roberto
Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima, pelo recebimento do
prêmio "Os Municípios Mais Dinâmicos do Brasil', concedido pelo
jornal "Gazeta Mercantil". (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.466/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Cooperativa de Crédito Rural de
Curvelo - Credicentro - pelo transcurso do 21 aniversário de sua
fundação.

N 2 6.467/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Ceasa-MG pelo transcurso do
35 9 aniversário de sua fundação.

N 2 6.468/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Srs. João Antônio de
Almeida e Ivan Pereira Nunes, respectivamente, Prefeito Municipal e
Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tiros, pela
realização da 7' Expotiros. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

N 2 6.469/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Associação Vidas
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Mulher pelo transcurso do lÍ Q aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento (3).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, pessoas que nos acompanham nas galerias e pela TV
Assembléia, como vicentino, não poderia deixar de falar um pouco de
um homem que doou a sua vida para os pobres e que deixou a marca
que, até a data de hoje, muitos seguem como exemplo de, dedicação
e amor ao próximo. Refiro-me a Frederico Ozanan.

Farei um relato da vida desse homem, pois não poderia deixar
passar despercebida esta data.

A grande família vicentina em todo o mundo, instituição de que me
orgulho como um de seus membros, e a comunidade católica
reverenciam, neste mês de abril, seu grande patrono, o francês
Frederico Ozanam, celebrando o seu nascimento. São 193 anos.

Nossas homenagens ao grande paradigma da bondade, da caridade
e da fraternidade, a um francês de nascimento, cuja obra grandiosa o
tornou cidadão do mundo e cujas marcas permanecem, por séculos
inconfundíveis, na Igreja e no mundo. Entre elas, a Sociedade São
Vicente de Paulo.

Estamos falando de um homem de fé fervorosa, um intelectual, um
grande humanista e político, que, com coragem, discernimento e,
sobretudo, um grande compromisso com o Evangelho, se pôs contra a
burguesia poderosa e uma política liberal que, por volta de 1840,
dominava a França e explorava os trabalhadores. E que, num período
conturbado, lutava por fazer valer os ideais de liberdade, igualdade e
fraternidade nesse país.

Ozanam conseguiu conciliar, de modo admirável, sua vida de
homem de fé sensível e misericordioso com a atividade intelectual e
política, engajado nos acontecimentos de sua época, partindo da firme
convicção da fé e de um apaixonado amor à verdade. Confrontou-se
com a realidade e com as ideologias e, aí, elaborou uma reflexão
teórica e uma prática concreta de grande alcance profético, social e
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político.

No conjunto de segmentos e forças sociais que compunham a
sociedade francesa, num tempo em que a Igreja Católica se
encontrava ainda sob o impacto da Reforma Luterana, Ozanam se
definiu corajosamente como católico, membro atuante da Igreja, e
dizia encontrar o repouso de seu coração e de seu espírito somente
na fé da Igreja em sua autoridade.

Leigo, casado, fez-se presença da Igreja viva no interior do mundo
universitário, nos meios intelectuais e na política, defendendo e
divulgando a verdade evangélica, exercendo a caridade para os mais
necessitados e lutando pelas reformas sociais e políticas exigidas pela
justiça social.

Sem ódio aos adversários, mas sempre fiel à fé e à Igreja, em
comunhão e colaboração com a hierarquia católica, apontou para o
clero o caminho da justiça social e do serviço aos pobres como
verdadeiro caminho de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo.

Homem de profunda fé e marcado pelos valores cristãos, fez uma
coerente e decidida opção pelos valores pregados por Cristo, a
exemplo de São Vicente de Paulo. Na teoria e na vida prática,
articulou a virtude cristã da caridade com as exigências social e
política da justiça.

O nosso saudoso Papa João Paulo II assim o definiu: "Frederico
Ozanam observa a situação real dos pobres e busca um engajamento
cada vez mais eficaz para ajudá-los a crescer em humanidade". Ele
compreendeu que a caridade deve levar a trabalhar para fazer
desaparecer as injustiças.

Com o seu abnegado trabalho pela transformação dos ideais da
Igreja, fez surgir lentamente em seu seio uma reflexão mais voltada
para a justiça social e a defesa dos direitos dos trabalhadores, que
culminou no surgimento da doutrina social da igreja.

Nas suas aulas de Direito e em seu programa eleitoral de candidato
à Assembléia Constituinte, colocou-se a favor da real soberania do
povo. Batia-se na defesa da organização de um Estado que não se
arrogue o direito de suspender caprichosamente a liberdade individual
ou interferir nas questões de consciência. Defendia ainda a liberdade
de imprensa.

Na prática e na teoria, opunha-se à centralização excessiva do
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poder que prejudica os pobres e estabelece privilégios,
defendendo a necessidade das obras de utilidade pública mantidas
pelo Estado em favor dos necessitados e desempregados.

Sem conservadorismo ou radicalismo e sem cair nos desvios do
socialismo de sua época, com lucidez defendia também a
necessidade de acelerar as medidas de justiça social e previdência e
denunciava as condições opressivas em que viviam os operários.
Defendia o valor do trabalho, o salário justo, o descanso necessário.

Coerente com este ideal, foi um grande abnegado que sonhou ver o
mundo inteiro envolvido numa grande rede de caridade. E, na
concretização deste sonho, despertou colaboradores, trabalhou
sempre em equipe e soube contar com a ajuda das pessoas, das
idéias e propostas dos outros, sempre em sintonia com a verdade do
Evangelho e com os apelos da justiça e da caridade.

A grande aliança política de Ozanam foi com os pobres. Sua prática
política canalizava-se em um sério esforço de viver autenticamente a
fé, em um criterioso estudo sobre a realidade, sempre com um
objetivo social de serviço aos pobre.

Com lucidez, defendeu e propôs ações transformadoras que
favoreciam a promoção da justiça social, o efetivo amor aos pobres
excluídos, afirmando-se como precursor do catolicismo social.

Franzino, modesto, sábio, sincero e desinteressado, Ozanam era
capaz de se inflamar perante um auditório, mas, igualmente bondoso,
sabia desculpar o erro. Com razão, o seu exemplo de vida é apontado
ainda hoje aos jovens intelectuais cristãos como forte interpelação à
coragem para testemunhar a fé pela palavra e pelo compromisso
efetivo com os mais carentes de nossa sociedade.

Como São Vicente de Paulo, teve uma influência marcante na
França. Aos 20 anos, fundou a Sociedade São Vicente de Paulo, que
animada por leigos, expandiu-se rapidamente na França e em outros
países, tornando-se uma multinacional da caridade, chegando ao
Brasil com a fundação da Conferência São José, no Rio de Janeiro,
no ano de 1872.

A célula dessa intituição multiplicou-se e hoje está presente em 134
países, contando 500 mil membros no mundo. No Brasil, são 300 mil
vicentinos, 20 mil conferências, 3 mil obras de caridade e 200 mil
famílias beneficiadas.
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Professor de literatura, escreveu várias obras, nas quais deu

mostras da influência do cristianismo no decorrer da história. Foi
Ozanam um precursor do trabalho social, incentivando as reformas
sociais que a Igreja pediria 50 anos mais tarde, com o Papa Leão XIII.
Foi ele um leigo engajado na sociedade de seu tempo, convicto de
que só o cristianismo bem entendido pode curar a sociedade de seus
males.

Seu lema era a busca da justiça e a caridade para com os
empobrecidos. Pregava que a ordem da sociedade depende de duas
atividades básicas: a justiça e a caridade, e que toda reforma da
sociedade deve acompanhar-se da conversão dos corações. Para ele,
a amizade verdadeira é um valor essencial à vida das pessoas, da
sociedade.

Suas idéias andavam em sintonia com a instrução de São Vicente
de Paulo, e mantinha-se fiel ao pensamento-síntese do grande afeto,
do amor e da responsabilidade social que São Vicente nutria pelos
mais necessitados, pelos abandonados e pelos desvalidos.

Sentimento que ele sintetiza neste ensinamento: 'Amemos a Deus,
meus irmãos, amemos a Deus, mas que isto aconteça com nossos
braços e com o suor do nosso rosto'. (São Vicente de Paulo, 11; 40).

Esse homem maiúsculo que dá brilho à história da humanidade
viveu fiel à sua responsabilidade política e ao sucessor de Pedro, com
uma dedicação sem tréguas, na sua curta vida - morreu aos 40 anos -,
tratando de aproximar-se o mais possível de Deus. E seu apostolado
dá hoje seus frutos nas conferências de São Vicente de Paulo.

Vale a pena, senhoras e senhores, uma reflexão profunda sobre os
exemplos deixados por esse grande cristão, esse soberbo homem
público; vale a pena questionarmos internamente o que nós,
representantes do povo, estamos fazendo pelo seu crescimento
pessoal, pelo exercício de sua cidadania.

E importante também que nos perguntemos: nós, católicos, o quanto
estamos, de fato, trabalhando com fidelidade aos princípios cristãos,
promovendo condições essenciais ao atendimento da Campanha da
Fraternidade deste ano? Peço a Deus que nos inspire a continuar a
obra deste grande homem, com igual abnegação, coragem e espírito
público. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha.
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O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, antes de fazer as minhas considerações, faço minhas as
palavras do Deputado Jésus Lima e Deputado Rogério Correia, no
que diz respeito à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
n 2 2/2003, que finalmente vem fazer justiça a grande número de
servidores do nosso Estado.

Volto hoje a esta tribuna para tratar de um assunto recorrente em
minhas ações e intervenções nesta Casa. Trata-se da necessidade -
urgente e imperiosa - de resgatar e salvar o patrimônio do cineasta
Humberto Mauro. Patrimônio este que é artístico, cultural e histórico,
com potencial de se transformar em um pólo de atração de turistas e
estudiosos em uma região carente de investimentos por parte do
Estado.

A casa em que viveu o cineasta e o estúdio em que produziu obras-
primas e pioneiras da cinematografia nacional, em Volta Grande, Zona
da Mata de Minas Gerais, precisam da ação imediata do setor público,
de forma direta ou viabilizando parcerias com a iniciativa privada, para
que as novas gerações tomem conhecimento do muito que este
cidadão fez para as artes, em particular para o cinema, em nosso
país.

Em novembro de 2005, a Comissão de Cultura da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais se deslocou até Volta Grande e realizou
uma das mais concorridas audiências públicas já feitas por esta Casa,
prova insofismável da importância que o assunto desperta para a
comunidade local e para as pessoas interessadas em preservar o
melhor de nossa história.

Entre as providências que tomamos, após ouvir os familiares, os
amigos, a Prefeitura de Volta Grande e demais interessados,
negociamos a alocação, no Orçamento Estadual de 2006, de recursos
suficientes para adquirir a casa e o estúdio de Humberto Mauro e
entregá-los para que a Prefeitura de Volta Grande transforme o
espaço em um museu e uma casa de cultura.

Lá funciona um grupo de jovens chamado Filhos de Mauro", que
tem a preocupação de estudar e fazer uma releitura de sua obra, o
que tem mobilizado a juventude da região.

Por unanimidade, a Comissão de Cultura subscreveu uma emenda
no valor de R$240.000,00, que reservava os recursos necessários
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para a aquisição, por parte do poder público, da casa e do
estúdio. Note-se que esse valor é mínimo se comparado a outros
investimentos - também justos e justificáveis - na área de cultura e
entretenimento. Por exemplo, o esperado, e infelizmente ainda não
realizado, 'show' de Roberto Carlos e Luciano Pavarotti está orçado,
no mínimo, em 10 vezes mais ao que seria necessário para dar o
pontapé inicial na preservação, recuperação e disponibilização pública
do patrimônio de Humberto Mauro.

Voltando à tramitação da emenda, após sua apresentação, houve
um acordo verbal feito entre seus signatários, o relator do Orçamento
e pessoas-chaves do Poder Executivo com o objetivo de garantir a
execução do objeto da emenda assim que o Orçamento de 2006 fosse
descontingenciado, o que está acontecendo neste mês.

Não me canso de voltar a esse assunto, Sras. e Srs. Deputados,
para poder se dar a devida dimensão a um cidadão e a uma obra que
deve orgulhar a cada um de nós, mineiros, a cada um de nós,
brasileiros. Tivesse Humberto Mauro nascido em Los Angeles,
certamente, não só estaria com seus pés cravados na calçada da
fama, como sua casa e seu estúdio seriam pólos atrativos de turistas
e de divisas.

Para fugir do exemplo americano, podemos citar Chile e Cuba. A
casa do poeta Pablo Neruda e a do escritor Ernest Hemingway atraem
milhares de estrangeiros, a cada ano, nesses países. Quero, com
isso, dizer que, além da merecida homenagem, Humberto Mauro
ainda é um 'produto', na melhor acepção do termo, que, se bem
explorado, pode gerar desenvolvimento e divisas, além de cultura,
claro.

Ouso dizer que Humberto Mauro está para o cinema brasileiro como
Santos Dumont está para a aviação ou Tiradentes está para nossos
mais profundos ideais de independência e liberdade. A preservação
de sua memória é um bem para todos. Pergunte a cineastas como
Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Cacá Diegues, Beto Brant,
Bruno Barreto, Fernando Meirelles, Walter SalIes ou qualquer outro.
Não importa a tendência ou a geração a que pertençam. Humberto
Mauro é referência, é mestre para qualquer um deles.

Por fim, mas não menos importante, quero dizer a esta Casa que
estou me permitindo mais uma ousadia ao defender esta causa. Estou
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tentando sensibilizar o Governador Aécio Neves para somar com
a Comissão de Cultura nesta briga. Além de jovem e culto, ele é
sensível às artes e é amigo de grandes artistas. Se ele der o pontapé
inicial e autorizar a liberação dos recursos orçamentários para a
Prefeitura de Volta Grande criar o Centro de Artes Humberto Mauro,
certamente não faltarão parceiros na iniciativa privada para tornar
efetivo este sonho.

Esse é o nosso empenho. Há pouco, na Comissão de Cultura,
observamos que audiências públicas organizadas e realizadas por
esta Casa proporcionam a várias comunidades, inclusive de lugares
longínquos, a mobilização para conseguirem benefícios, além de
auxiliarem os governos estadual e federal a implementar políticas
públicas voltadas para a realidade local; viabilizando geração de
emprego, renda e promoção da auto-estima dos Municípios.

Esse pequeno investimento possibilitará que Volta Grande retorne
ao cenário nacional e que jovens, como os "Filhos de Mauro", tenham
um espaço para resgatar a história desse grande cineasta. Obrigado
pela atenção.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Já Moraes - Boa tarde, Sr. Presidente, caros Deputados

• visitantes, cuja presença relembram que esta Casa deve equacionar
• resolver, e não deixar nos esconderijos dos nossos arquivos, um
projeto que recupera um direito fundamental para aqueles que
contribuíram para a construção deste Estado.

Realizamos a VII Semana Nacional em Defesa e Promoção da
Educação Pública, iniciativa da Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Educação. Essa Confederação reúne 2,5 milhões
de profissionais da educação, responsáveis por 42 milhões de alunos
no País. Essa VII Semana tem o objetivo de relembrar ao País, à
sociedade e ao mundo político, com tantos impasses vividos hoje, que
há um caminho real para a construção de um novo projeto de Brasil: o
reforço da educação pública.

A Semana Nacional de Educação apontou quatro grandes
preocupações. Primeiro, a defesa da educação pública de qualidade.
Digo educação pública porque não podemos imaginar que o País
transfira sua responsabilidade de desenvolvimento ao setor privado.
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Não sou como um ex-dirigente - que se pretende dirigente
paulista -, que diz que o País precisa de menos Estado e de mais
crescimento. O ex-Governador de São Paulo, que pretende se
candidatar, ao falar em menos Estado e mais crescimento, está
jogando às calendas gregas a responsabilidade pública do
desenvolvimento e do combate às desigualdades.

O segundo eixo apresentado pela VII Semana é o financiamento
para a educação pública. A CNTE apresenta dois desafios, duas
propostas. Primeiro, o completo apoio à Proposta de Emenda à
Constituição n 2 415, que tramita no Congresso Nacional, de iniciativa
do Presidente Lula. Esse apoio é importante porque, com a criação do
Fundeb, avançaremos, de maneira abrangente, no processo de
financiamento público. Ao ser debatido em todas as Casas e com
todos os movimentos, obteve avanços significativos, como a inclusão
das creches, inclusão da educação dos jovens e adultos, inclusão da
necessidade de um plano de carreira a ser previsto em lei
complementar e a inclusão da necessidade de se referenciar o
financiamento ao número de alunos que se incorporem ao sistema
público de educação.

Estamos com esse projeto, que já deveria ter sido votado.
Deputados, Deputadas e caros assistentes, estamos finalizando o

financiamento do Fundef, que, aliás, deveria durar até este ano, e
necessitamos de um novo projeto de financiamento para o início de
2007 até 2019, a partir do apoio e da aprovação do Fundeb. Está tudo
parado nessa crise política, que é muito mais manipulação, impedindo
que o orçamento e a Proposta de Emenda à Constituição n 2 29 sejam
aprovados, para que projetos como a criação do fundo de educação
de base e como o nosso, que o Presidente Lula apresenta para
reforçar as finanças dos Municípios, também sejam aprovados.

Por isso, é preciso que a sociedade cobre do Congresso Nacional,
pois amanhã o projeto que cria o Fundeb estará na pauta do Senado.
Portanto, faz-se necessário que a sociedade pressione.

Há também o eixo de valorização profissional, como condição de
elevar a qualidade da educação pública, a democratização da gestão
da escola e os mecanismos de controle social.

E importante compreendermos esses eixos: a qualidade da
educação pública, o seu financiamento, a valorização do profissional e



1252
a democratização da gestão. Nós, do Estado de Minas Gerais,
temos de fazer o nosso dever de casa.

Caros Deputados, caras Deputadas, a imprensa hoje nos apresenta
uma situação dramática: "Impasse entre órgão estadual e Ministério
da Educação pode deixar mais de 100 mil estudantes de faculdades
privadas em Minas sem comprovante de curso superior". O impasse é
grave. São 100 mil jovens que deram o melhor da sua vida, da sua
educação e do seu esforço, para realizarem um vestibular e cursarem
32 grau. De quem é a responsabilidade? E do impasse legislativo que
há neste Estado, e temos de enfrentá-lo com coragem. Por que o
impasse?

O Plano Nacional de Educação estabelece que quem autoriza o
funcionamento das faculdades é o Ministério da Educação, que é
parte integrante da formulação de uma política educacional do sistema
público de ensino no âmbito nacional, e a nossa Constituição deixa
um vazio, o qual estamos tentando resolver. Aliás, o Deputado
Ricardo Duarte, que foi nosso parceiro nesse processo, está aqui.
Infelizmente ainda não conseguimos resolver esse processo.

E preciso mudar o processo que permite ao Conselho Estadual de
Educação autorizar o funcionamento de faculdades à revelia da
legislação constitucional, que é superior em relação á legislação
estadual. Nós chegamos ao ponto de o Ministério Público Federal
argüir a nulidade da autorização, deixando 100 mil alunos num
impasse.

Quero dizer que esta Casa se dispõe - falo em nome do Bloco PT-
PCdoB -, a sentar e tentar encontrar uma saída que não prejudique
esses alunos. Não podemos conviver com isso. Aliás, vivemos em
permanente tensão com o Conselho Estadual de Educação. Já
tentamos modificar o processo para melhor democratizá-lo.

Peço ao Governador que, se for coerente em seu discurso de querer
um Estado desenvolvido, olhe para a universidade estadual, dê-lhe
recursos, não se limite a compreender que a universidade federal
resolve tudo, e, sobretudo, interfira para democratizar a universidade
estadual.

Hoje vivemos um impasse no Conselho Universitário da Uemg, em
que Conselheiros, ao não aceitarem certas mudanças no processo
eleitoral, foram excluídos. Hoje, o Conselho Universitário da Uemg
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funciona com menos da metade do seu quórum. Essas são
algumas preocupações que queremos expor nesta VII Semana.

Antes de passar ao próximo tópico, pediria respeito às
reivindicações dos nossos professores.

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte) - Obrigada, Deputada Jô
Moraes. Quero parabenizá-la pelo seu discurso e dizer que esta Casa,
nesta legislatura, tem feito enorme esforço não só para tornar a Uemg
uma universidade pública e gratuita para todo o Estado, regionalizada,
como também criou uma comissão especial, da qual fui relator, e fez
uma proposta alternativa para o Governador implantar definitivamente
a Universidade do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, nesse caso,
o Governador foi absolutamente insensível, não considerando a
universidade pública e gratuita em Minas Gerais como um dos
projetos de desenvolvimento do Estado. Além do mais, a forma com
que está tratando o desvario do Conselho Universitário e a Reitoria da
Uemg confirma a situação de que a universidade pública de Minas
Gerais não é prioridade do atual governo.

Também gostaria de lembrar que, no ano passado, esta Casa fez
enorme esforço para aprovar uma emenda à Constituição, para fechar
o buraco da Constituição mineira, que permitia, por meio das
fundações, a criação de escolas de nível superior sem autorização do
governo federal. Depois de um grande entendimento, conseguimos
um pequeno avanço: as escolas de Medicina, Psicologia e
Odontologia não poderiam mais ser criadas pelo Conselho Estadual
de Educação. Isso é muito pouco diante da realidade da discussão da
Deputada Jô Moraes, tendo em vista a possível cassação de diplomas
de mais de 100 mil alunos.

E esse é um problema também relativo ao direito do consumidor.
Muitos estudantes pagaram muito caro, mas não tiveram um bom
ensino na maior parte das vezes e ainda têm seus diplomas
ameaçados.

Então, queria ser solidário com a sua participação e dizer que
continuamos atentos e lutando para que não só esses diplomas sejam
validados pelo MEC, mas também que isso não aconteça mais em
Minas Gerais. Obrigado.

A Deputado Jô Moraes - Obrigada, Deputado Ricardo Duarte.
Gostaria de lembrar também que é necessário compreendermos que
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a situação da Uemg, do ponto de vista dos seus profissionais, é
extremamente delicada. A maioria dos professores são designados -
mais de 80% -, e está previsto um concurso que os exclui, porque
prevê apenas a inclusão e a possibilidade de participação de
profissionais com mestrado e doutorado, quando não foi dada
oportunidade àqueles para um processo de transição na Uemg. Por
isso, concluo esse assunto da Uemg fazendo apelo a esta Casa, ao
Líder do Governo e à Comissão de Educação, para que efetivamente
convoquem a vir aqui o Sr. Reitor, membros do Conselho Universitário
e os professores, para darmos a dimensão necessária de uma
democracia e de uma transparência; sobretudo, para resolver o
problema dos professores de 15 e 17 anos de serviço, como é ocaso
dos senhores que estão aí, ameaçados de ser imediatamente
excluídos, apesar de toda a dedicação, por impasses jurídicos que
não admitimos que sejam argumentos para a demissão. (- Palmas.)

Como último tópico, quero dizer às senhoras e aos senhores que,
nesta VII Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação
Pública, que a CNTE e suas filiadas apresentam, o Sind-UTE traz aqui
a sua proposta, a ser discutida com toda a comunidade a partir da
paralisação do dia 11 de maio, em que será analisado o cronograma
de luta.

Nas questões apresentadas, lembra que essa pauta foi entregue ao
Governador do Estado, protocolada na Secretaria de Educação,
evidentemente. Mas lembra uma série de questões salariais e
apresenta uma proposta de antecipação do reajuste de 5%, previsto
para 30/6/2006; pagamento de todas as vantagens aos trabalhadores
e às trabalhadoras, quando de licença médica; concessão de vale-
transporte e de tíquete-alimentação a todos, inclusive os que possuem
dois cargos; pagamento de insalubridade aos auxiliares de serviço de
Educação Física; além de tudo, revogação de uma resolução da
Secretaria de Educação, que reduz a qualificação necessária para o
ensino de Educação Física.

Deputado Rogério Correia (em aparte) - Uma das pessoas
incorporadas a isso -, recebi hoje o contracheque de uma profissional,
com 13 itens, e a idéia de que o plano de carreira seria um resumo,
uma síntese. O contracheque mostrava, entre outras coisas
constantes nos 13 itens, que o resto da vantagem temporária
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indisponível é de R$7,00. Há ainda um acedo de auxílio para
transporte de R$9,00. O contracheque é deste ano e pertence a uma
pessoa que está há 36 anos no Estado, o que demonstra o imenso
vazio, a imensa distância para a realização de uma política de
valorização do profissional.

Queremos dizer aos Deputados e às Deputadas, aos visitantes, aos
que nos ouvem que esta Casa tem de ter o compromisso de
compreender que os nossos olhos têm de estar voltados, sobretudo, à
discussão da LDO, sobre a qual esta Casa se debruçará neste
período, para reforçar o problema da educação pública,
compreendendo que o investimento na universidade do Estado, em
ciência e tecnologia, não pode ser pura e simplesmente matéria de
'marketing" pontual, de liberação de verba em um momento qualquer.
Tem de ser uma política que aborde concretamente as necessidades
para que as crianças deste Estado, os homens e as mulheres,
principalmente os adultos envolvidos no projeto de educação especial,
possam compreender que o País depende, sobretudo, da sua
consciência; e das suas consciências libertárias depende, sobretudo,
a educação.

Parabéns aos profissionais da área de educação, que, nesta
semana, levam à sociedade a compreensão de que ou
embandeiramos a educação pública, ou este país não sairá da
barbárie. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputadas Jô Moraes

e Maria Olívia, Deputado João Leite, demais Deputadas e Deputados,
nossos telespectadores da TV Assembléia, servidores da Justiça que
hoje nos visitam, também quero dar repercussão ao tema abordado
pela Deputada Jô Moraes nesta semana de luta pela educação. A
Deputada falou muito bem sobre assuntos pertinentes a essa área.
Quero dizer e, ao mesmo tempo, conclamar todos os que lutam pela
qualidade da educação pública em nosso Estado e no País a
pressionar o Senado Federal, para que seja aprovado o projeto de lei
que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica - Fundeb -, em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundef.
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Fundeb significa a obrigação de Estados, Municípios e da União

de bancar o ensino público gratuito, não apenas para os estudantes
da P à 8 séries, mas para os estudantes da educação infantil até o
ensino médio, significando mais sete anos de escolaridade obrigatória.
Portanto é um avanço educacional muito importante. Este é um
compromisso do Presidente Lula e também um ponto importante do
programa do meu partido, o PT, no que diz respeito ao avanço da
educação pública.

A criação do Fundeb, com o projeto de reforma universitária que vai
para o Congresso agora, e a criação do Prouni significam, Deputada
Jô, um avanço enorme para saldar uma dívida que o País tem com os
seus jovens e com a educação.

Nosso saldo é negativo naquilo que deveríamos ter feito pela
educação no País, durante governos passados. E preciso ganhar
terreno. Se conseguirmos aprovar a criação do Fundeb, serão, só do
governo federal, mais R$4.500.000.000,00 na educação pública
brasileira para o ensino infantil e para o ensino médio. Com isso, os
estudantes passam a ter possibilidade de ingresso nas universidades
e nas faculdades particulares e federais, com o aumento de vagas.
Portanto essa é uma visão de recursos a serem disponibilizados na
educação para suprir parte do déficit educacional deixado
especialmente pelo governo passado, neoliberal, do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que, em oito anos, só fez sucatear o
serviço público, o que ocorreu também no sistema educacional.

Por isso, o Presidente Lula criou muito mais universidades em três
anos que o governo Fernando Henrique em oito anos e muito mais
Cefets, que são escolas profissionalizantes e que estavam enterradas.
Por incrível que pareça - julgo que o telespectador não saiba -, havia
uma lei que proibia que o governo federal criasse ensino e escolas
profissionalizantes no Brasil. Uma lei do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso e que teve de ser revogada. Só agora, depois da
revogação, é que o governo pôde voltar a estabelecer escolas
profissionalizantes, o que era também compromisso do Presidente
Lula e que agora tem sido realizado.

Existe uma política educacional em nosso país que está em curso.
Infelizmente, no Senado, estão tentando paralisar a aprovação do
Fundeb; Senadores da Oposição ao Presidente Lula, aliás, os
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mesmos que não queriam votar o Orçamento da União, que
ficaram três meses e meio segurando o Orçamento público da União -
diga-se de passagem, o melhor Orçamento da história do País, que foi
aprovado e que prevê um investimento de R$60.000 . 000,00, o maior
investimento já previsto no Brasil. E esses Senadores da Oposição ao
Lula, que só querem fomentar a crise para tentar paralisar o País,
demoraram três meses e meio, depois de convocarem a sessão
extraordinária no Congresso Nacional apenas para gastar dinheiro à
toa, e ainda assim não votaram o Orçamento. E agora seguram o
Fundeb. Não querem deixar que o Brasil tenha o Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica, para que crianças entrem na
escola de educação infantil, tendo acesso ao ensino médio.

Portanto, nesta semana, Deputada Jô Moraes, é fundamental uma
pressão do Senado para que possa ser aprovado o Fundeb, não
segurando o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro.

Aproveito a oportunidade em que se debate esse tema para
conclamar os educadores mineiros, os estudantes, a juventude, enfim,
todos os que têm consciência da importância da educação pública em
Minas Gerais e no Brasil, a pressionar os Senadores para a
aprovação do Fundeb. Não se trata de uma lei do Presidente Lula; ele
apenas a enviou ao Congresso Nacional; todavia, é um compromisso
histórico que se está cumprindo com os educadores, que, há muito
tempo, lutam por isso.

Se, no passado, o Fundef significou um avanço, é preciso, agora,
estabelecermos o Fundeb. Dessa forma, temos de considerar
fundamental não apenas o ensino da 1 2 à 8 séries, mas também a
educação infantil e o ensino médio, que devem ser vistos como
obrigação do Estado. Assim, os alunos poderão ter acesso às
universidades por meio do Prouni e da reforma universitária, que está
sendo encaminhada ao Congresso Nacional. Portanto, no Brasil, está-
se tentando realizar um programa político-educacional completo.

Na minha opinião, não é correto os Senadores da Oposição
adotarem um comportamento tão sectário, que, ao invés de ajudar a
aprimorar as propostas enviadas pelo governo, atrapalha o País.
Nesse caso, trata-se de uma proposta de todos os que lutam pela
educação no País.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Deputado Rogério

L1
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Correia, pretendo contribuir para este debate. Nós, da Frente
Parlamentar pela Segurança Pública, estamos com o programa do
seminário sobre segurança pública em Minas Gerais, que será
realizado por esta Casa. Há alguns pontos muito importantes. O
primeiro deles é a prevenção, o envolvimento da sociedade com a
melhoria, com o futuro da segurança pública. Ademais, a educação
constitui um dos aspectos preventivos mais importantes. Tentarei
apresentar alguns números.

Hoje, o Fundeb abrange as creches. No Brasil, somente 5% das
crianças têm acesso à creche. Quanto ao ensino infantil, que abrange
as crianças de 4 e 5 anos, o percentual é quase o mesmo. No ensino
fundamental, registra-se grande evasão escolar; logo, é preciso
melhorá-lo. No ensino médio, assenta-se um dos grandes problemas.
Existem hoje cerca de 45 milhões de jovens, se considerarmos as
pessoas que têm entre 15 anos e 29 anos. Desses, de 17 milhões a
18 milhões estão fora da escola. Quantos jovens estão fora da
escola? Quase metade. A educação de jovens e adultos também se
inclui no Fundeb; aliás, essa inclusão é muito importante. Até 2010,
metade dos alunos da educação de jovens e adultos será incluída. Ou
seja, em quatro anos, 8.500.000 jovens, especialmente os da periferia
que largaram os estudos, serão incluídos. Isso é fundamental para a
segurança.

E preciso colaborar, pois, do ponto de vista da segurança, a
educação, que inclui o Fundeb, é fundamental. Portanto, chamamos a
atenção dos Senadores, que têm grande responsabilidade nessa
questão. Aqui, podemos fazer - e fazemos - oposição ao governo
Aécio Neves, e não ao povo mineiro. Todavia, o Senado, quando não
vota o Fundeb, faz oposição ao povo brasileiro.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Edson Rezende.
Sua contribuição é muito importante. Eu não havia dito, mas, de fato,
a educação de jovens e adultos foi incluída no Fundo. Além das
crianças da educação infantil, dos jovens de 1 a 8 2 séries e do ensino
médio, há os alunos da educação de jovens e adultos que não tiveram
condições de estudar durante a infância e a juventude. Portanto,
esses adultos e jovens também são incluídos no Fundo. O que V. Exa.
lembrou é de grande importância, visto que realmente devemos
valorizar o Fundeb.
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Em contraposição a isso, em Minas Gerais, o sistema

educacional tem recebido, especialmente dos professores, muitas
críticas. Eu mesmo tenho dita que, em nosso Estado, é necessária
uma política salarial e uma política de valorização dos profissionais de
educação. Isso ainda não aconteceu.

Falo isso por conhecer muito bem o quadro da educação pública
estadual e por ver o sofrimento que os professores têm tido às vezes
dando aula em dois ou três turnos. Muitas sem condições para isso,
às vezes até faltando condições físicas para a escola. Eles também
recebem uma remuneração completamente inadequada.

Recebo constantemente cartas de professores e de professoras que
pedem para os Deputados fazerem uma intervenção para sensibilizar
o Governador a pagar aos professores um salário digno. Uma
professora de 1 a 4 series, para se ter uma idéia, recebe de piso
salarial R$323,00. No caso, o salário base é menor que o salário
mínimo ainda, em Minas Gerais, o segundo Estado mais rico do País.
Não é justo manter essa situação.

Tenho recebido diversas cartas. Por exemplo, recebi uma, da Escola
Estadual Prof. Antônio Passos Silva, de lguapé, onde dez professores
escrevem reclamando que foram enquadradas de maneira errada,
como P1 e P2, ao invés de P3 e P4. Elas têm curso superior, mas
foram enquadradas ainda como se fossem professores sem o curso
superior.

O governo tem feito isso como regra. Elas reclamam porque não
recebem por habilitação, uma proposta feita por mim, mas que
infelizmente, na época do plano de carreira, o governo não acatou.

O Prof. Antônio Magela Machado também escreveu uma carta
grande reclamando do Governador, principalmente das propagandas
que são feitas e que, apesar disso, não se valoriza o serviço público,
embora o governo tente mostrar na televisão que faz muito pela
educação. Ele diz que a Prefeitura Municipal de Ouro Branco, onde
também trabalha, o professor de 1 2 a 42 séries, com vantagens,
recebem em torno de R$900,00. o dobro do que paga o Estado. Esse
tem sido o quadro.

Outra carta, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é de professores da
Escola Estadual Coronel Paiva de Ouro Fino em que nos solicitam a
regulamentação dos artigos da tabela salarial, o pagamento de 5% de
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correção, a definição de política salarial com reajuste anual, uma
política de saúde e a reestruturação do IPSEMG. Falam ainda da
insensibilidade do Governador.

Uma outra carta é do João Batista Pereira em que faz uma série de
sugestões e críticas ao governo. Ele diz também que está afastado
por aposentadoria, desde janeiro de 2004, mas ainda não se
aposentou. Eles afastam, mas não aposentam o funcionário para não
pagar o que ele tem direito de receber, como o trintenário.

Estou pedindo uma reunião da Comissão de Educação para ver
esse problema dos aposentados que estão sendo afastados, mas não
são aposentados. Os designados não têm política de aposentadoria.

Sra. Presidente, eram essas as questões que queria levantar nessa
nossa semana educacional.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, são 15h30min, hora

do término do nosso período de inscrição do nosso chamado "pinga-
fogo", V. Exa. pode ver, de plano, que não há quórum, peço que V.
Exa. dê término à reunião porque não há quórum para a continuação
dos nossos trabalhos.

O Deputado João Leite - Sra. Presidente, O PT novamente sobe à
tribuna e faz muitas afirmações. Mas, quando temos a oportunidade
de colocar aquilo que entendemos, infelizmente solicita o
encerramento da reunião.

E lamentável que tenha sido solicitado o encerramento da reunião,
pois havia muitas questões a serem abordadas. Estávamos inscritos
para fazer uso da palavra, mas, como foi solicitado o encerramento da
reunião, faço uma homenagem a Telê Santana, grande treinador da
seleção brasileira, que representou muito para o nosso País. Este era
um dia ideal para lamentarmos essa perda para Minas Gerais, para o
Brasil e para o mundo.

Lamentavelmente, o prosseguimento da reunião foi cortado. Elogio o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva pela apresentação da proposta de
emenda à Constituição. Queríamos que a reunião continuasse, mas,
lamentavelmente, foi solicitado o encerramento. Solicito recomposição
do quórum.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - E regimental. A

ai
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Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

A Sra. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 12? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? $ESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/4/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata - 2? Parte

(Ordem do Dia): 2? Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião - Chamada para a recomposição de número regimental;
existência de quórum para a continuação dos trabalhos - Votação de
Proposições: Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n 9 3.063/2006;
requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; votação do
Substitutivo n 2 1, salvo emendas e destaque; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade do parágrafo
único do art. 3 9 do projeto e da Emenda n 2 2; votação das Emendas
n 2s 1 e 3; rejeição - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adeimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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Jayro [essa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza [ara -
Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauni Torres) - As 9h1lmin, a lista de

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

1 Parte
Ata

-0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2 9-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 2 2 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, diante de um projeto

tão importante e pela falta de quórum, solicitaria a V. Exa. que
suspendesse a reunião, para que pudéssemos analisar a matéria.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

e 50 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em

vista a importância do projeto constante na pauta, a Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Marlos Fernandes) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n
3.063/2006, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.,
destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e
Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucional idade do projeto com a Emenda n 2 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n9 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opina pela aprovação do • projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n 2s 1 e
3, ficando prejudicada a Emenda n9 2. Vem à Mesa requerimento da
Deputada Fusa Costa, solicitando a votação destacada do parágrafo
único do art. 31 do projeto. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n 2 1, salvo emendas e destaque. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito
verificação da votação.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n 2 1,
salvo emendas e destaque. Com a aprovação do Substitutivo n 2 1,
ficam prejudicados o destaque do parágrafo único do art. 39 do projeto
e a Emenda n 9 2. Em votação, as Emendas ns 1 e 3. As Deputadas e
os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto
de Lei n2 3.063/2006 na forma do Substitutivo n 9 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
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Encerramento

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

ATA DA 3 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 5/4/2006
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Edson Rezende e Sebastião Helvécio, membros 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 Deputados presentes que
a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir, em audiência pública, a implantação de telefonia celular nos
Municípios de Minas Gerais. Registra-se a presença dos Srs. Rogério
de Souza Moreira, Superintendente da Associação Mineira dos
Municípios, representando o Sr. Celso Cota Neto, Presidente da
Associação Mineira dos Municípios; Herman Bergman, Especialista
em Regulação da Anatel, representando o Sr. José Dias Coelho Neto,
Gerente da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - no
Estado de Minas Gerais; Antônio Silva Ribeiro, Presidente da Câmara
Municipal de Resende Costa; Giuseppe Gliona, Gerente de Rede da
TIM; Carlos Eduardo Toss Pinto de Azeredo, Gerente de
Planejamento da 01; José Pereira de Miranda, Vereador em Santa
Bárbara de Tubúrio; e Antônio Sebastião Ferreira Lima, representante
da Associação de Trabalhadores Rurais de Carandaí, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Ana Maria Resende - Edson

Rezende - Weliton Prado.
ATA DA 3 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N 67/2004, EM 12/4/2006

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
José Henrique, Fahim Sawan e João Leite (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do Bloco BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente ad hoc", Deputado José Henrique, 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 eleição do Presidente,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
João Leite para atuar como escrutinador. Realizada a contagem dos
votos, é eleito para Presidente o Deputado Fahim Sawan. Em
seguida, o Presidente 'ad hoc" declara empossado como Presidente o
Deputado Fahim Sawan, que assume a direção dos trabalhos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, conforme edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Célio Moreira - José Henrique.
ATA DA 29 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N 9 89/2005, EM 18/4/2006

As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Biel Rocha e Célio Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Biel Rocha,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente da Comissão e convida a Deputada Ana
Maria Resende para atuar como escrutinadora. Feita a apuração dos
votos, é eleito para Presidente da Comissão o Deputado Célio
Moreira. Em seguida, o Presidente dá posse ao Deputado Célio
Moreira, que assume a direção dos trabalhos. 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, 25 de abril de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Biel Rocha - Sebastião Costa.

ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 18/4/2006
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elbe Brandão e Maria Tereza Lara e os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, George Hilton, Sebastião Costa e Gustavo Valadares, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado George Hilton, 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 n2s
3.027/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.164/2006 (Deputado
Gilberto Abramo); 3.165/2006 (Deputado George Hilton); 3.161/2006
(Deputado Sebastião Costa); 3.160 e 3.166/2006 (Deputada Elbe
Brandão); 2.784 e 3.163/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); 2.694,
3.162 e 3.159/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1
Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei n 2 2.772/2005, no 12 turno,
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pela relatora, Deputada Maria Tereza Lara. Os Projetos de Lei n9s
2.824/2005 e 2.937/2006 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento, respectivamente, dos Deputados Gilberto Abramo e
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Dãlrno Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. 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 ns 2.998/2006 na forma do Substitutivo & 1 (relator: Deputado
George Hilton); 3.099/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em
virtude de redistribuição); 3.101/2006 com a Emenda n 2 1, e
3.115/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição); 3.102/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.103/2006 com a Emenda n 2 1
(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.104 e 3.106/2006 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara). Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n2 3.065/2006 no 12 turno (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição). E convertido em diligência à
Secretaria de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n 2 3.117/2006
(relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2 Fase da 2 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 pareceres que concluem pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n2s
3.082, 3.096, 3.098, 3.112 e 3.113/2006 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão); 3.107 e 3.11012006 (relator: Deputado George Hilton,
em virtude de redistribuição); 3.111 e 3.116/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva) e 3.119/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão,
em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade do Projeto de Lei
n 2 3.108/2006, no l turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado George Hilton. 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 que solicita
seja convertido em diligência ao DER-MO o Projeto de Lei n2
3.090/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 Ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/4/2006
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e o Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, 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 a discutir
os impactos econômico e turístico e a geração de emprego
decorrentes da criação de um aeroporto na região dos Inconfidentes e
comunica o recebimento de oficio do Sr. James Andris Pinheiro,
Presidente do Cedca-MG, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
13/4/2006. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n 2 2.934/2006, no 1 2 turno (Deputada Jô Moraes); e
Projetos de Lei n 9s 2.742, 2.990 e 3.094/2006, em turno único
(Deputada Jô Moraes). A Presidência interrompe a P Parte da
reunião para ouvir os Srs. Vitório Lanari, Secretário Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto; Renato Figueiredo,
Vice-Prefeito e Secretário de Governo de Ouro Preto, representando o
Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro
Preto; Francisco Fabiano Gontijo, idealizador do projeto; Rildo Xavier
de Morais, Câmara Municipal de Itabirito; e Paulo Gomes de Oliveira,
Assessor Jurídico, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposiçõés. 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, 25 de abril de 2006.
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Alencar da Silveira Jr., Presidente - Maria Tereza Lara - Gustavo

Valadares.
ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 19/4/2006

Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a conhecer
e debater o processo de certificação Kimberley, que regulariza as
importações e exportações de diamantes, bem como a pesquisa para
exploração de diamantes na Serra da Canastra. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião, para ouvir os Srs. Newton Reis de
Oliveira Luz, Diretor de Mineração da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico; Dione Maria Penes, Prefeita Municipal
de Coromandel; João César de Freitas Pinheiro, Diretor-Geral Adjunto
do DNPM; Lúcio Mauro de Souza Coelho, Diretor Financeiro da
Samsul Mineração Ltda.; Francisco de Assis Ribeiro, Diretor
Comercial da GAR Mineração, Comércio, Importação e Exportação
Ltda.; Paulo Amorim e Ronald Fleischer, respectivamente, Presidente
e Conselheiro da Associação dos Profissionais da Mineração -
Apromin -; Renato Fonseca, Geólogo e Assessor da Codemig, e
Dower Rios Freitas Alvim, Presidente do Sindicato dos Geólogos-MG -
Singeo -, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição
de autores do requerimento que deu origem ao debate, os Deputados
Laudelino Augusto e João Leite tecem as 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. 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, 25 de abril de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Dilzon Meio.
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ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 19/4/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique,
Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio, 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 cumprir as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no que se refere à demonstração e à
avaliação, por parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas
fiscais estabelecidas para o Estado referentes aos quadrimestres de
2005 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios,
Max Fernandes dos Santos e Almir Márcio Miguel, Gerentes de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano, todos da Caixa Econômica Federal; e
Arnaldo Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Itabirito, publicados no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006. A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir as Sras. Ana
Clara Bernardes de Oliveira, Diretora da Superintendência Central de
Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Maria
da Conceição Barros de Resende, Contadora-Geral do Estado, e o Sr.
Iran de Almeida Pordeus, Assessor Econômico da Secretaria de
Estado de Fazenda, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Suspende-se a reunião para a despedida dos
convidados. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
às 11 h35min, com a presença dos Deputados Jayro Lessa, Dilzon
Meio, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio. Passa-se à 12
Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
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vez, os pareceres pela aprovação, no l turno, dos Projetos de Lei
n 2s 1.987/2004 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Saúde
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.752/2005 (relator: Deputado
Dilzon Meio) e 3004/2006 (relator: Deputado José Henrique). Os
Projetos de Lei n os 3.063/2006, no 20 turno, e 2.080/2005, no l Q turno,
são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão,
por não cumprirem os pressupostos regimentais. Passa-se à 2 2 Fase
da 2a 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 9 6.403/2006. 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, 23 de abril de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Edson Rezende - Jayro Lessa - José

Henrique - Luiz Humberto Carneiro.	-	 -
ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 24/4/2006

Às 14h09min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Durval Angelo, membro da supracitada Comissão- Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o Projeto de Lei Federal n 9 4.559/2004, do Poder Executivo,
que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8 Q do art. 226 da Constituição
Federal, e dá outras providências. A Presidência registra a presença
do Sr. Eduardo Cavalieri Pinheiro, Defensor Público Penal,
representando Alessandra Pereira Eler, Coordenadora do Núcleo de
Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência; e das Sras.
Maria de Nazaré Barreto de Carvalho, Presidente Interina do
Conselho Estadual da Mulher, representando Luziana Lanna,
Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Silvana Fiorilo Rocha
Resende, Delegada de Polícia, Titular da Delegacia da Mulher de Belo
Horizonte, representando Olívia de Fátima Braga Meio, Chefe da
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Divisão da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher,
Idoso e Deficiente; Neuza Cardoso de Meio, Coordenadora Regional
da Rede Feminista de Saúde; Dirlene Marques, Presidente do
Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Paulo

Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.013/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro de
Assistência à Infância e à Maternidade, com sede no Município de
Lavras.

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, fundada em janeiro de 1941, é referência na

área de saúde no Município de Lavras. Dedica-se à prestação de
serviços hospitalares e ambulatoriais, oferecidos gratuitamente à
população carente, sem distinção de raça, religião ou convicções
políticas. Atende à demanda em geral e tem especial atenção para
com as crianças e com a proteção à maternidade.
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Ademais, participa de ações educativas comunitárias com

respeito à prevenção de doenças, promovendo a saúde da
comunidade local.

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

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

2.013/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.986/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n Q 2.986/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Porto
Firme.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, o/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. 1
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n9 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 § 2 9 do art. 14 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus órgãos diretivos e o § 2 Q do art. 44
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
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Pelo	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n2 2.986/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.032/2006
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n9

3.032/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora Rosa Mística, com sede no Município de
Montes Claros.

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

Fundamentação
A referida Associação possui como finalidade essencial promover

ações objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local,
assistindo-a, principalmente, na área da saúde.

No âmago de seu objetivo maior, presta assistência médica e
odontológica às pessoas mais carentes, constrói e administra
pequenos ambulatórios, oferece orientação para prevenção de
doenças infecto-contagiosas e divulga campanhas de vacinação.

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

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

n g 3.03212006 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.120/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Bairros Parque das Nações 1 e II, com sede no Município de Três
Marias.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 1 /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
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. 28 que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos instituidores, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.
32, que, caso seja dissolvida a Associação, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere, com personalidade
jurídica e 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 9 3.120/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

3.14612006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em

- -
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epígrafe tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o
Instituto de Gestão Fiscal - SIM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 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, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que
nenhum membro da Diretoria Executiva, dos Conselhos Consultivo e
Fiscal poderá ser remunerado; e o art. 42 dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio será integralmente transferido para
instituições congêneres, sem fins lucrativos.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.14612006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.152/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marlos Fernandes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a União
Celeste Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 e, a
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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. 39 do seu estatuto determina que o
exercício da diretoria, dos diversos departamentos e os serviços ali
prestados não são remunerados; e o art. 46 dispõe que, em caso de
sua dissolução, o seu patrimônio será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e cadastrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei no 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 9 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
'Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n o 3.152/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.153/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação Beneficente Irmão Sol, Irmã Lua - Abisil -, com sede no
Município de ltaipé.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 614/2006 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos

rAC
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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. 29 do seu estatuto determina que os
Diretores, os Conselhos Fiscais e os associados não são
remunerados; e o art. 33 dispõe que, em caso de sua dissolução, o
seu patrimônio será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e cadastrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 9 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.153/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.156/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro São Benedito, em Santa Luzia -
ACMBSB -, com sede no Município de Santa Luzia.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/4/2006 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
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Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

constatamos 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, ainda, que o art. 27 do seu estatuto estabelece que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos instituidores e dos
sócios serão inteiramente gratuitas e o art. 31 dispõe que, em caso de
sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica, 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.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.156/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.157/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com
sede no Município de Alfenas.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/4/2006 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

rs'
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reconhecidamente idôneas.

Além disso, o art. 44 do seu estatuto dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio será doado a instituição congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou, na sua falta, a entidade pública; e o art. 45
determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e dos sócios
serão inteiramente gratuitas.

Estão atendidos, portanto, os requisitos 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 n1 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.157/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.159/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva Juiz de Fora - ADJF -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/2006 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. 8, parágrafo único, do seu estatuto dispõe
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que não serão remunerados os membros que ocuparem cargos
do conselho fiscal, da diretoria executiva e dos departamentos e o art.
36 que, em caso de sua extinção, o seu patrimônio será doado a
entidades de utilidade pública estadual.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n Q 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 3.15912006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.162/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n 2 3.16212006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Novo
Caminho - Anoc -, com sede no Município de Boa Esperança.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 8/4/2006, vem 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
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 12

da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.
'Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1 9 do art. 16 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 38
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determina que. no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com sede e
atividade	preponderante	no	Estado	de	Minas Gerais,
preferencialmente no Município de Boa Esperança, devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei & 3.16212006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.746/2005

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado George Hilton, torna
obrigatória a afixação de cartazes, em boates e casas noturnas,
alertando sobre o uso de drogas.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em estudo dispõe sobre a obrigatoriedade de boates e

casas noturnas afixarem, em local visível, cartazes alertando sobre o
uso de drogas. O art. 2 do projeto prevê multa no caso de
descumprimento do comando do projeto.

O uso indevido de drogas tem sido tratado, na atualidade, como uma
questão de ordem internacional, objeto de mobilização de diversos
países. Entre os efeitos negativos da utilização de psicotrópicos
podemos citar o aumento dos gastos em saúde, o aumento dos
índices de acidentes de trabalho, de acidentes de trânsito, de violência
urbana e de morte prematura, além da redução da produtividade dos
trabalhadores.
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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.

No que diz respeito à questão das drogas, o Governo Federal atua
por meio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad - e do Conselho
Nacional Antidrogas - Conad. Em 2000, foi regulamentado o Sistema
Nacional Antidrogas - Sisnad -, cuja finalidade é organizar e integrar
as forças nacionais públicas, privadas e não governamentais para o
combate ao uso indevido e ao tráfico ilícito de drogas. Esse sistema
possui um banco de dados, o Datasisnad. Em 2002, a Senad lançou o
Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas - Obid -, banco
de dados nacional que contém informações sobre drogas e está
interligado aos sistemas de informação de outras organizações. Já em
2005 foi aprovada a nova Política Nacional sobre Drogas, que contém,
entre seus pressupostos, a prevenção do uso indevido de drogas,
reconhecendo ser essa medida a intervenção mais eficaz e de menor
custo para a sociedade.

O problema do uso indevido de drogas, de dimensões nacionais e
internacionais, exige ação conjunta dos três níveis de governo, além
da comunidade, da família e das organizações da sociedade.

O consumo de drogas lícitas - álcool e tabaco - e ilícitas tem
crescido continuamente, principalmente entre os jovens das grandes
cidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, mais de
10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo
consomem abusivamente substâncias psicoativas. Já segundo
estudos do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas - Cebrid -, a experiência com substâncias psicoativas
legais ou ilegais é cada vez mais precoce entre os estudantes. Ainda
segundo o Cebrid, a sociedade brasileira superestima o problema das
drogas ilícitas e se esquece das drogas legais, como o álcool e o
tabaco, que representam um problema maior no nosso país.
Entretanto, em consonância com as outras pesquisas, detecta que o
número de usuários de drogas ilícitas tem crescido entre os
estudantes. Outra pesquisa do Cebrid informa que o uso de ecstasy é
mais restrito, geralmente ocorrendo entre universitários e em
ambientes de festa.

Diante desse panorama, medidas de prevenção são de extrema
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importância e, nesta Casa, várias iniciativas já foram tomadas
nesse sentido. Entre elas, podemos citar a Lei n 2 13.080, de 30112/98,
que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de
drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da
gravidez precoce, e a Lei n 2 12.615, de 2319197, que institui a Semana
Estadual de Prevenção às Drogas. Diversos projetos em tramitação
também visam reduzir o problema das drogas, entre eles o Projeto de
Lei n 9 188/2003, que acrescenta ao currículo das escolas estaduais de
ensino médio a disciplina Prevenção ao Uso de Drogas; o Projeto de
Lei n 9 211/2003, que torna obrigatória a exibição de filme publicitário,
esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões
principais, em todos os cinemas do Estado de Minas Gerais, e o
Projeto de Lei n2 2.059/2005, que institui a Política de Informação e
Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas nas instituições de ensino
superior públicas e privadas do Estado de Minas Gerais.

Assim, a medida proposta pelo projeto insere-se entre as medidas
de prevenção ao uso de drogas, a qual consideramos meritória e
aprovamos.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
teve o fim de aprimorar o projeto, com o que concordamos.

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

2.746/2005 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N92.77212005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposta em análise trata
da divulgação dos preços cobrados nos estabelecimentos que
comercializam alimentos por quilo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/10/2005, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.
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Cabe-nos, agora, apreciar os aspectos jurídico, constitucional e

legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, "a", do citado
Regimento.

Fundamentação
O projeto em análise pretende tornar obrigatória a divulgação do

preço cobrado por quilo de alimento e por fração de 100 gramas nos
estabelecimentos que comercializam refeições a quilo no Estado.

Segundo a autora do projeto, são freqüentes as reclamações de
consumidores que confundem os preços divulgados, por
desconhecerem tratar-se do valor estipulado para 100 ou para 1.000
gramas.

Não existe nenhuma dúvida quanto à competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a
proteção ao consumidor, conforme pretendido.

No caso em tela, entretanto, verifica-se que a matéria já se encontra
disciplinada não apenas por lei, como também por portaria, conforme
veremos mais adiante.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, consubstanciado
na Lei n 9 8.078, de 11/9/90, é claro ao garantir que "a oferta e
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores".

O Estado de Minas Gerais, particularmente, transferiu para a
Procuradoria-Geral de Justiça as atividades do Programa Estadual de
Proteção ao Consumidor, conforme se observa na

disposição constante do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta mineira.

O mesmo Diploma Legal atribuiu autonomia funcional, administrativa
e financeira ao Ministério Público, facultando ao Procurador-Geral de
Justiça a iniciativa de lei complementar que disponha sobre a
manutenção de curadorias especializadas para atuação na defesa do
meio ambiente, dos direitos do consumidor e do patrimônio cultural do
Estado.

A Promotoria Especializada nos Direitos do Consumidor foi instituída
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por meio da Lei Complementar n 2 34, de 12/9/94, estando a cargo
daquele órgão as atribuições relativas à defesa do consumidor no
Estado.

Nesse contexto, foi editada pela Secretaria Executiva daquele
programa a Portaria Procon-MO n 2 001/2000, que define os critérios e
os procedimentos para a oferta e apresentação dos produtos e
serviços, segundo os arts. 31 e 40 da Lei Federal nO 8.078.

Nunca é demais lembrar, também, a existência da Lei n Q 13.765, de
30/11/2000, que trata da afixação de preço em produto vendido pelo
comércio varejista do Estado, e da Lei Federal n O 10.962, de
11/10/2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de
preços de produtos e serviços para o consumidor.

Não se afigura razoável - sendo, portanto, incompatível com o
disposto no art. 13 da Carta mineira - a superposição de normas sobre
a mesma matéria, como também a edição de nova lei sobre a
divulgação de preços, ainda mais quando é sabido que alimentos
prontos para o consumo, vendidos a granel, têm como parâmetro, há
muitos anos, a fixação do seu preço em gramas. Apenas
excepcionalmente tais alimentos são adquiridos em porções
superiores a um quito, e a colocação do preço do quilo certamente irá
confundir mais ainda o consumidor, de modo que a proposta em
análise não alcançará os objetivos colimados.

Segundo Luis Roberto Barroso, em seu livro intitulado "Temas de
Direito Constitucional" (Renovar, RJ, 2001, p. 154), "é razoável o que
seja conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o
que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso
comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar. Há autores
que recorrem até mesmo ao direito natural como fundamento para a
aplicação da razoabilidade, embora possa ela radicar perfeitamente
nos princípios gerais da hermenêutica".

Diante do exposto, não vislumbramos a perspectiva de o projeto em
análise tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 2.772/2005.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -
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Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.805/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado George Hilton,
tem por objetivo garantir a publicação dos editais dos concursos
públicos em braile, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo' de 18/11/2005.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende que os editais dos concursos

públicos sejam publicados também em braile, no âmbito do Estado de
Minas Gerais. Pretende, ainda, que seja anulado o edital de concurso
que não atenda a tal exigência.

Além dessa proposição, tramitam na Casa outros projetos de lei com
o mesmo objetivo, qual seja diminuir os obstáculos enfrentados pelos
portadores de deficiência, garantindo-lhes dignidade e facilitação do
acesso a bens e serviços coletivos.

Com o mesmo espírito, esta Casa apresentou proposições as quais
se transformaram nas Leis nQS 11.666, de 1994, e 13.799, de 2000,
beneficiando a população considerada hipossuficiente.

O projeto de lei em análise volta a atenção especificamente para os
deficientes visuais, parcela da população que é vítima de diversas
restrições que limitam o efetivo exercício de seus direitos sociais.

A construção de uma sociedade em que haja plena participação e
igualdade pressupõe a interação efetiva de todos os cidadãos. A
própria Constituição mineira, em seu art. 224, impõe ao Estado o
dever de assegurar aos portadores de deficiência condições para sua
integração social. Reconhecemos, por isso, o elevado propósito do
autor do projeto, pois este, se transformado em lei, facilitará o acesso
das pessoas portadoras de deficiência visual aos editais dos
concursos públicos, abrindo um espaço de oportunidades e,
conseqüentemente, contribuindo para a inclusão dessas pessoas na
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sociedade.

Alguns ajustes, no entanto, se fazem necessários, para viabilizar a
operacionalização do disposto no projeto de lei. O § l Q do art. l
pretende que os editais dos concursos públicos em braile sejam
publicados concomitante mente com os outros editais. E o art. 2
dispõe que o não- cumprimento do disposto nessa lei implicará a
anulação do edital proposto. E importante ressaltar que a extensão da
exigência de publicação em braile a todos os editais de concursos
públicos no âmbito do Estado compreende os editais dos órgãos e das
entidades estaduais, dos órgãos e das entidades de todos os 853
Municípios mineiros, bem como os dos concursos federais publicados
no Estado de Minas Gerais. Ocorre que lei estadual não poderá anular
ato administrativo, como o edital de concurso, de outro ente da
Federação. Seria invasão de competência, inadmissível no Direito e
inconstitucional. Assim, é necessário que o projeto alcance apenas os
concursos públicos estaduais.

Além disso, visualizamos algumas dificuldades na aplicação do
disposto no projeto. Em primeiro lugar, a publicação em braile exige
gramatura especial do papel e onerosa impressão, o que acarretará
um alto custo, desproporcional ao benefício. Ademais, contraria o
princípio da economicidade e o da proporcionalidade exigir que todos
os exemplares do jornal contenham um edital em braile, pois estes
seriam utilizados apenas por um reduzido número de pessoas. A
Organização Mundial de . Saúde estima que, nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, de 1% a 1,5% da população sofre de
deficiência visual. Desta forma, haveria no País aproximadamente
1.600.000 pessoas com algum tipo de deficiência visual, no ano de
2000.	 (disponível	 em
chttp://www.mec.gov.br/seed/tvescola;pdf/deficienciavisual.pdf>). A
medida seria desproporcional, excessiva em relação ao que se deseja
alcançar. Assim, é preciso discernir qual a melhor maneira de garantir
o acesso das pessoas portadoras de deficiência visual aos referidos
editais.

Atualmente, a maior parte dos editais dos concursos públicos é
divulgada também pela internet. Existem alguns programas que
facilitam o acesso dos deficientes visuais ao computador, garantindo-
lhes um ótimo nível de independência e autonomia. Os mais utilizados
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no Brasil são o Dosvox, o Virtual Vision e o Jaws. Algumas
entidades, como a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e a Biblioteca da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da UFMG, possuem esses sistemas, que são
utilizados por um número significativo de deficientes visuais. Tais
programas possibilitam a tradução dos editais dos concursos, bem
como de qualquer conteúdo divulgado por via da internet para os
deficientes visuais.

Sugerimos inserir no projeto a exigência de que os órgãos e as
entidades públicas, ao realizarem concursos, mantenham à disposição
do público interessado cópias do edital em braile. Essas cópias serão
fornecidas, gratuitamente, às pessoas portadoras de deficiência que
as solicitarem. Além disso, o edital em braile poderá ter ampla
divulgação, inclusive por meio da afixação de cartazes em locais
públicos de fácil acesso.

Essas medidas poderão garantir o acesso dos deficientes visuais
aos editais dos concursos públicos, sem gerar ônus excessivo com a
publicação dos editais.

Assim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n 2 1, em
que fazemos as adaptações necessárias ao projeto. Julgamos que,
dessa forma, a proposição atenderá um justo anseio e abrirá um
espaço de oportunidade para as pessoas portadoras de deficiência
visual.

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

2.805/2005 na forma do Substitutivon 2 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N 2 1

Dispõe sobre a divulgação de edital de concurso público estadual
em braile.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Os órgãos e as entidades públicas estaduais que realizarem

concurso público para provimento de cargos, empregos e funções
disponibilizarão, gratuitamente, para as pessoas portadoras de
deficiência visual, mediante solicitação, cópia do edital em braile.

§ 12 - A existência do edital em braile será amplamente divulgada,
até mesmo por meio da afixação de cartazes, em locais públicos de
fácil acesso.
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§ 2 - A inobservância do disposto nesta lei implicará a anulação
do edital do concurso público.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Gustavo

Valadares - Vanessa Lucas.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.912/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/12/2005 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Esta Comissão baixou a matéria em diligência à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse
sobre a pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota
Técnica n2 10/2006.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, ao Município de Sacramento, a
propriedade de um imóvel com área de 2.000m 2, situado naquele
Município, doado ao Estado em 1961, para construção de prédio
escolar, o que de fato ocorreu. Funcionou no local, até 1980, o Grupo
Escolar Barão de Ritaina. Atualmente, ocupa o imóvel, sob contrato de
comodato com o Estado, a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Sacramento.

A alienação de bens públicos submete-se 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. Ambos estabelecem que a celebração do
respectivo contrato deve ser precedida de autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida no parágrafo único do
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art. 1 2 do projeto, que destina o imóvel ao funcionamento de uma
unidade de apoio e auxílio aos portadores de necessidades especiais.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica n 10/2006, se declara favorável à doação
do imóvel ao Município, porque está em funcionamento no local,
desde 1981, a Apae de Sacramento, que desenvolve trabalho de
relevância inquestionável.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 2 da
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos contados da
data da escritura pública de doação, sem que tenha sido dada ao
imóvel a destinação prevista no parágrafo único do art. 1, ele
reverterá ao património do Estado.

Cabe lembrar que, como integrante do patrimônio do Município,
esse bem continuará sujeito ao regime jurídico dos bens públicos, que
garante sua inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade.
Assim, tais bens não podem ser alienados sem o cumprimento dos
requisitos legais, não podem ser penhorados e sobre eles não cabe a
invocação de usucapião.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos o
Substitutivo n Q 1 a fim de corrigir erro material verificado no "caput" do
art. l Q e aprimorar o seu texto de acordo com a técnica legislativa,
bem como revogar a Lei n 9 13.211, de 1999, que autoriza o Poder
Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apae de Sacramento o mesmo imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.912/2005
na forma do Substitutivo n 2 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N9 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento o

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

Sacramento o imóvel constituído por terreno e benfeitorias, com área
de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado na Rua Angelo
Crema, 430, no Bairro Rosário, nesse Município, conforme escritura
pública de doação registrada sob o n 2 14.250, a f Is. 180 do Livro 3-T,
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no Cartório do 2 Q Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Sacramento.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos portadores de
necessidades especiais.

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

Art. 32 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 4 - Fica revogada a Lei n 2 13.211, de 27 de abril de 1999.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.947/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio
da disciplina de Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, li I, "a",
do Regimento Interno, analisar a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame pretende que as escolas públicas e

privadas de ensino médio integrantes do Sistema Estadual de
Educação do Estado insiram em seus currículos a disciplina de
Noções Básicas de Primeiros Socorros. Prevê ainda o projeto que o
Detran de Minas Gerais deverá reconhecer a disciplina, quando o
aluno der início ao processo de habilitação para condução de veículos
automotores.

No que se refere à inclusão da referida disciplina no currículo
escolar, cumpre-nos informar que a matéria se insere no âmbito de
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competência estadual, uma vez que o art. 24, inciso IX, da
Constituição Federal prevê a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura e
ensino. Vale ressalvar que as normas que estabelecem diretrizes
gerais para a educação nacional são de competência privativa da
União, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Carta Federal. E preciso,
assim, distinguir entre duas modalidades básicas de lei educacionais;
todavia, a competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados para atender,
segundo os princípios gerais definidos na lei federal, às peculiaridades
dos governos locais.

No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei n2
9.394, de 20/12196, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação
nacional. Tal lei introduziu uma significativa alteração no sistema de
composição curricular dos ensinos fundamental e médio, tornando-o
mais flexível. Assim, prevê em seu art. 26 que os currículos dos
ensinos fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da ciência.
Prevê, ainda, que os sistemas de ensino assegurarão às unidades
escolares públicas de educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica.

Assim, as legislações suplementares editadas pelos Estados devem
zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como um
dos maiores objetivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB -, buscando implementar uma política educacional coerente com
a demanda e os direitos de alunos e professores.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico no
currículo das escolas da rede púbica de ensino médio não encontra
óbice de natureza legal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n9
1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do Estado para
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares, em face da
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição
da República; contudo, deve-se observar que o art. 15 da LDB prevê
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que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomias pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público. Nesse
sentido, verifica-se, que o projeto apresenta uma impropriedade, ao
incluir a noção de primeiros socorros como nova disciplina, o que fere
a autonomia conferida às unidades escolares. Entendemos que o
conteúdo curricular pretendido deve ser inserido em uma das
disciplinas já existentes na grade curricular como Ciências Físicas e
Biológicas, que já dispõe de infra-estrutura necessária, contando com
professores e horários disponíveis para oferecer tal estudo. A
autonomia das unidades escolares é preconizada como um dos
maiores objetivos da LDB, e o projeto em estudo deve buscar a
implementação de uma política educacional coerente com a demanda
e com os direitos de alunos e professores.

Ademais, ao estabelecer que o curso de primeiros socorros deverá
ser reconhecido pelo Detran-MG, o projeto incorre em vício de
inconstitucionalidade, legislando sobre trânsito, matéria afeta à
competência legiferante privativa da União. Por esse motivo,
apresentamos o Substitutivo nQ 1, que corrige o vício de
inconstitucionalidade acima apontado e aprimora o projeto quanto à
técnica legislativa.

Ressaltamos, também, a necessidade de uma profunda análise, a
ser realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a
inclusão desse conteúdo no currículo escolar poderá causar na
autonomia pedagógica das escolas, até mesmo sobre a possibilidade
de a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte
flexível do currículo dessas escolas tornar-se excessiva, por isso,
impraticável.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.947/2006
na forma do Substitutivo n2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Dispõe sobre a inclusão, na grade curricular do ensino médio, de

conteúdo relativo a Noções de Primeiros Socorros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação incluirão, na grade curricular do ensino médio,
conteúdo relativo à noção de primeiros socorros.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.953/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da
Mensagem n 2 506/2006, o projeto em epígrafe "autoriza o Poder
Executivo a destinar recursos adicionais para a implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé".

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 23/2/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a juridicidade,

constitucional idade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a destinar

recursos adicionais, no valor de R$30.000.000,00 para a implantação
da Usina Hidrelétrica de lrapé, no exercício financeiro de 2006,
observado o disposto no art. l Q da Lei n2 13.954, de 2017/2001, que
"autoriza o Poder Executivo a destinar, para a implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé, recursos provenientes de dividendos ou juros
sobre o capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig - e dá outras providências".

De acordo com o projeto, a destinação dos recursos, sempre
provenientes de dividendos ou juros sobre o capital próprio, referentes
à participação acionária do Estado na Cemig, confere àquele o direito
de subscrever debêntures não conversíveis em ações. As debêntures,
a serem emitidas pela empresa, serão resgatáveis no prazo de 25
anos contados a partir das respectivas datas de emissão e corrigidas
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pelo índice Geral de Preços do Mercado - IGPM -, da Fundação
Getúlio Vargas, ou por índice oficial equivalente, tudo conforme o
disposto no art. 32 da mencionada Lei n2 13.954, de 2001.

A proposição estabelece, ainda, que a subscrição das debêntures
será feita no exercício financeiro de 2006, em duas parcelas iguais de
R$ 15.000.000,00 cada.

Debênture, conforme define De Plácido e Silva (1993), é palavra
empregada para designar título de crédito emitido por sociedades
anônimas, representando títulos dos empréstimos regularmente feitos
por elas, no qual se obrigam ao pagamento de juros preestabelecidos
sobre o montante da prestação consignada.

Assim sendo, trata o projeto de operação de crédito pela qual o
Estado de Minas Gerais passa a ser credor da Cemig, tendo em vista
a definição contida no inciso III do art. 29 da Lei Complementar n 2 101,
de 4/5/2000 - LRF -, que "estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências". Para os efeitos da norma citada, operação de crédito é
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de
bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

A Lei n 2 4.320, de 17/3/64, 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" estabelece,
no art. 11, "caput" e § 22 , que a receita classificar-se-á nas categorias
econômicas Receitas Correntes e Receitas de Capital, sendo que as
Receitas de Capital são aquelas "provenientes da realização de
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da
conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávite
do Orçamento Corrente".

Assim sendo, podemos afirmar que a operação que esta proposição
pretende autorizar será realizada por meio de Receita de Capital, já
que os recursos a serem repassados à Cemig são provenientes de
dividendos ou juros sobre o capital próprio, referentes à participação

WILLa'
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acionária do Estado na empresa.

Para os efeitos da Lei Complementar n 2 101, de 2000, entende-se
por empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social
com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da
Federação. A matéria encontra-se disciplinada pelo art. 26, "caput" e
§ 1 9 e 2, da mencionada norma, conforme expomos a seguir. A
destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais. A regra aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas
estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as
instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Inclui-se na regra
a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
incluindo-se as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou
aumento de capital.

Segundo dados extraídos do orçamento para o exercício financeiro
de 2006, referente à Cemig, o Estado tem como estimativa para a
receita de dividendos de ações daquela empresa o valor de
R$148.700.000,00, de acordo com o Quadro Geral da Receita -
Volume 1 - p. 37.

No tocante á despesa referente aos Encargos Gerais do Estado a
cargo da Secretaria de Estado de Fazenda - transferências do Estado
a empresas (no caso específico, a Cemig), há a dotação
"Programação a cargo da CEMIG", Grupo de natureza da despesa -
inversões financeiras -, no valor de R$1.000,00, que deverá ser
suplementada ou deverá entrar no percentual de suplementação
orçamentária que o Poder Executivo pode fazer, por meio de decreto,
sem autorização da Assembléia Legislativa. A referida suplementação
encontra-se previamente autorizada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Quanto às obrigações da Cemig, segundo o inciso II do parágrafo
único do art. 47 da LRF, a empresa controlada incluirá em seus
balanços trimestrais nota explicativa em que informará os "recursos
recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte
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e destinação".

Conclusão
Com	base	no	exposto,	concluímos	pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei & 2.953/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.057/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n 2 3.057/2006, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
"desativa o Aeroporto Carlos Prates e transfere os seus vôos e
atividades para o Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da
Pampulha)".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucional idade e
legalidade da proposta.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende desativar o Aeroporto Carlos

Prates e transferir suas atividades para o Aeroporto de Belo Horizonte
(Aeroporto da Pampulha). A proposta, à toda evidência, cuida de
matéria de competência administrativa e legislativa da União. E o que
dispõem a alínea "c" do inciso XII do art. 21 e o inciso XI do art. 22 da
Constituição da República, abaixo transcritos:

'Art. 21 - Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra- estrutura
aeroportuária;

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

rÀ
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XI - trânsito e transporte;".
Corno se pode perceber, o serviço de transporte aéreo foi atribuído

ao poder público federal. Em razão disso, a União não apenas deve
prestar o serviço, mas também fixar as normas que tratam do seu
funcionamento, definindo, entre outras coisas, os critérios normativos
para que a atividade seja desempenhada com segurança.

Caso a União, titular do serviço, tique submetida às regras estaduais
para efetuar a prestação de um serviço de sua titularidade, não
importa qual seja, restará ferido o princípio da autonomia política das
unidades federativas, expresso no art. 18 da Constituição da
República, que assegura autonomia aos entes políticos da federação
para que executem serviços próprios segundo normas por eles
mesmos definidas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antiluridicidade, inconstitucional idade

e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.057/2006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.14012006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n2 558/2006, 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 Piedade de Ponte Nova o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 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 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Piedade de
Ponte Nova um imóvel constituído de terreno edificado, com área de
10.008M 2, de propriedade do Estado desde 1948, quando o recebeu
em doação de particulares, para instalação de escola rural. Em

kA
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atendimento a essa finalidade, no local funcionou a Escola
Estadual Armindo Pereira, até que foi municipalizada.

O autor da matéria justifica a pretendida doação alegando que, por
um lado, a Secretaria de Estado de Educação não tem planos para
aproveitamento do imóvel e, por outro, o Executivo Municipal tem
interesse em utilizá-lo para implantação de um Centro Comunitário de
Assistência Social, para reuniões diversas com a comunidade
relacionadas com programas sociais e de lazer e com o Programa de
Saúde da Família.

A matéria deve observar a Constituição mineira no art. 18, que exige
autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado. E, no
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 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, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado. Essa
exigência está plenamente atendida, de acordo com a finalidade
expressa no parágrafo único do art. 1 Q do projeto, já apontada.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 9 da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou se tiver sido
desvirtuada a finalidade para a qual ele foi doado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.14012006.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

3.155/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em

7/4/2006, e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber
parecer, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade aprovar a legitimação

de seis porções de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de
Caraí, Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do
Retiro, cada uma com área superior a 100 hectares.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m2 ; alienação ou concessão de terra pública previstas no plano
de reforma agrária estadual aprovado em lei; concessão gratuita de
domínio de área devoluta rural não superior a 50 hectares; e alienação
ou concessão de terra devoluta rural com área de até 100 hectares,
desde que precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos
outros requisitos.

Importa observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma dessas situações; além
disso, os processos encontram-se instruídos em estreita conformidade
com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Assim sendo, a proposição não apresenta vício que a impeça de
tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução n9
3.155/2006.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.904/2004

Comissão de Saúde
Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em estudo

dispõe sobre a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da
Hipertermia Maligna no Estado.

Aprovada em Plenário no 12 turno com a Emenda n 2 1, vem agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2 9 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende instituir, no Estado, a Política de

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna, a ser
desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil.
São objetivos dessa política: prevenir, diagnosticar, tratar e orientar
adequadamente os pacientes suscetíveis de hipertermia maligna e
seus familiares; garantir que todos os hospitais e postos de saúde,
públicos e particulares, bem como as empresas que prestem serviços
médico-hospitalares no Estado tenham à disposição medicamentos
apropriados para o combate à doença, em especial o dantroleno
sódico; realizar treinamentos e campanhas com o objetivo de
esclarecer os profissionais de saúde e a população em geral e
implantar um sistema de coleta de dados sobre a doença.

A hipertermia maligna é uma doença hereditária e latente,
caracterizada por resposta hipermetabólica aos anestésicos voláteis e
succinilcolina. Sua incidência não é bem definida, sendo estimada em
1 para 15.000 em crianças e 1 para 50.000 em adultos. Afeta homens
e mulheres, mas as crises são mais freqüentes em homens.

A crise de hipertermia pode surgir a qualquer momento no decorrer
da anestesia, podendo também manifestar-se em até 3 horas após a
exposição ao agente desencadeante. A manifestação da doença é
variável e inclui alterações metabólicas, lesões musculares e
complicações secundárias. Nas crises iniciais pode ocorrer
taquicardia, rigidez muscular localizada, elevação do gás carbônico
exalado, hipertermia, sudorese, entre outras manifestações. Já nas
crises tardias, pode haver cianose, febre acima de 40 2C, instabilidade
da pressão e rigidez muscular generalizada.

As crises graves de hipertermia apresentam 60% de mortalidade e
ocorrem em metade dos casos da doença.
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Diante da importância da patologia, do seu diagnóstico difícil e

da falta de informações a seu respeito entre os profissionais de saúde
e a sociedade, reiteramos nossa posição de 1 9 turno ao considerar o
projeto importante.

Conclusão
Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

1.904/2004 em 2 Q turno, na formado vencido em 1 9 turno.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PROJETO DE LEI M 1.904/2004

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção, Diagnóstico e

Tratamento da Hipertermia Maligna e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituída no Estado a Política para Prevenção,

Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna - HM -, que será
desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil.

Art. 2 0 - A Política para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da
Hipertermia Maligna tem como objetivos:

- prevenir, diagnosticar, tratar e orientar adequadamente os
pacientes suscetíveis de hipertermia maligna e seus familiares;

II - garantir que todos os hospitais e postos de saúde, públicos e
particulares, as empresas de medicina de grupo, cooperativas de
trabalho médico ou outras que atuem sob a forma de prestação direta
ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e operem no
Estado possuam medicamentos apropriados para o combate da
doença, em especial o dantroleno sádico;

III - erradicar o número de mortes decorrentes dessa síndrome no
Estado;

IV - produzir materiais de divulgação para os profissionais do setor
da saúde no Estado contendo as principais informações sobre a
hipertermia maligna e as formas de se evitarem os seus efeitos
mortais nos pacientes;

V - realizar palestras informativas sobre a hipertermia maligna para
médicos e paramédicos em hospitais de referência no Estado;

VI - implantar um sistema de coleta de dados sobre os portadores da
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síndrome visando: a) manter um cadastro estadual com
informações sobre a incidência da doença na população mineira e o
número de mortes dela decorrentes;

b) obter elementos informadores sobre a população atingida pela
moléstia;

c) contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas sobre a
hipertermia maligna; d) firmar convênios com os serviços funerários
existentes no território de Minas Gerais, para que informem ao Estado
o número de entrada de vítimas da síndrome.

Art. 3 0 - Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Saúde, poderá expedir as normas que
disciplinam este projeto.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.641/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.64112005, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Fundação Educacional de
Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural -
Fundação Roge -, com sede no Município de Delfim Moreira, 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°2.641/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Ensino de

Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural - Fundação
Roge -, com sede no Município de Delfim Moreira.

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

de Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural -
Fundação Roge -, com sede no Município de Delfim Moreira.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

kA
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Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.865/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.865/2005, de autoria do Deputado Sebastião

Costa, que declara de utilidade pública a Associação Beneficência
Popular, com sede no Município de Alvinópolis, 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 NO2.865/2005
Declara de utilidade pública a Associação Beneficência Popular,

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

Beneficência Popular, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Manos Fernandes -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.874/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.87412005, de autoria do Deputado Gustavo
Corrêa, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais -
APAPNE-MG -, 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°2.874/2005
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais - APAPNE-
MG - 1 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

Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais -
APAPNE-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Marlos

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

2.897/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.897/2005, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública o Instituto de Defesa da
Cidadania - Instituto Humanizar, com sede no Município de Ipatinga,
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°2.897/2005
Declara de utilidade pública o Instituto de Defesa da Cidadania -

Instituto Humanizar, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Defesa da

Cidadania - Instituto Humanizar, com sede no Município de Ipatinga.
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 - Marlos

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

2.902/2005
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n°2.902/2005, de autoria da Deputada Maria Olívia,
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que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Brasilândia 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 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° 2.90212005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Brasilândia de Minas, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Brasilândia de Minas, com sede
nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Marlos

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

2.903/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.903/2005, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores da Esperança, com sede no Município de Belo
Oriente, 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°2.903/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Esperança, com sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária dos Moradores da Esperança, com sede no
Município de Belo Oriente.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor a partir 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°

2.904/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.904/2005, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação de Amparo à
Dignidade e à Vida - AADV -, com sede no Município de Santo
Antônio do Monte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.904/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo à Dignidade e

à Vida - AADV -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo

à Dignidade e à Vida - AADV -, com sede no Município de Santo
Antônio do Monte.

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°

3.063/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.063/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito com o Banco do Brasil S.A., destinada à execução do
Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do
Rio Doce, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 °turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N°3.063/2006
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco do Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria
de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

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

crédito, em moeda estrangeira, com o Banco do Brasil S.A., até o
limite equivalente a 7.250.000.000,00 (sete bilhões duzentos e
cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a R$135.000.000,00 (cento
e trinta e cinco milhões de reais), destinada à execução do Programa
de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce,
componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e
Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso.

Art. 2 0 - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que
trata esta lei, objeto de contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A.,
serão depositados em instituições financeiras que centralizem a
receita do Estado.

Art. 3 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia
para a realização da operação de crédito de que trata esta lei, até o
limite equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do
financiamento:

- ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig -, de titularidade da
Administração direta ou indireta;

II - debêntures de emissão da Cemig.
Art. 4 0 - Para cumprimento das obrigações assumidas, o Poder

Executivo fica autorizado a anuir na inclusão de cláusula contratual
que autorize o Banco do Brasil S.A. a promover a excussão das
garantias prestadas no contrato de empréstimo de que trata esta lei.

Art. 5 0 - O orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do
Estado no Proacesso e das despesas relativas à amortização do
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principal e ao pagamento de juros e demais encargos decorrentes
da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Viana, relator - Biel Rocha.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2 4.710/2005
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a

proposição em análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa
seja solicitado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam - o envio do resultado da apuração de denúncia
encaminhada a esse órgão pelo Centro de Assessoria Sapucaí, em
9/6/2004, referente à contaminação ambiental causada por gases e
resíduos de chumbo lançados pela empresa MS Metais Indústria e
Comércio Ltda., no Município de Pouso Alegre e áreas circunvizinhas.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 13/5/2005, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme documentação anexada ao processo, representantes da

comunidade do Bairro Descalvado e dos arredores do Município de
Borda da Mata protocolaram na Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam -, em junho de 2004, denúncia de degradação
ambiental causada por resíduos tóxicos e gases poluentes contendo
chumbo, oriundos da empresa MS Metais Indústria e Comércio Ltda.,
situada às margens do Rio Mandu, próximo ao ponto de captação de
água para abastecimento público feito pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.

Foram levados por representantes das comunidades citadas dois
tipos de amostras para análise. Em uma delas, foi registrada a
presença de chumbo na ordem de 1 ,7mg/kg no fubá produzido nas
proximidades da empresa; na outra, verificou-se a contaminação de
águas superficiais também por chumbo, na ordem de 0,72mg/1,
enquanto a quantidade tolerada é de 0,05mg/I, segundo a Resolução
n° 20, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, de
18/6/86.
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O chumbo é um dos fatores de contaminação ambiental mais

comuns, tóxico para os homens e os animais, e seus efeitos nocivos
podem afetar praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo
humano. A maior parte do chumbo entra no organismo pelas vias
respiratórias e gastrointestinais.

No Brasil, o controle das fontes de poluição por chumbo é
praticamente inexistente. Por isso são necessários estudos que
forneçam as informações indispensáveis para um melhor
conhecimento de nossa realidade e, desse modo, subsidiem os
órgãos da saúde pública e do meio ambiente nas ações de controle.

Tendo em vista a gravidade da situação a que está exposta a
comunidade atingida pela degradação ambiental causada pela
empresa citada, julgamos necessário o envio a esta Casa da
informação solicitada. Ademais, até o momento a Feam não se
pronunciou nem promoveu ações buscando solucionar o problema.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

4.710/2005.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rémolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2 5.742/2005
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

exame solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado
ofício ao Advogado-Geral do Estado a fim de que informe sobre a
previsão da quitação de precatório alimentar devido ao Sr. Celso
Ferreira Pinto, servidor do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 26/11/2005, vem
a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informação refere-se ao pagamento de créditos de

terceiros contra a Fazenda Pública, matéria disciplinada pelo art. 100
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da Constituição Federal, com as alterações propostas pelas
Emendas à Constituição n 9s 30, de 13/9/2000, e 37, de 12/6/2002.

Nos termos do citado dispositivo, os pagamentos por parte da
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, por força de sentença
judiciária, devem ser efetuados na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios, com exceção dos créditos alimentares,
sendo vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos com esse objetivo.

Os créditos de natureza alimentícia, por sua peculiaridade, não
ingressam na ordem cronológica dos créditos comuns, pois envolvem
a própria sobrevivência dos credores Eles compreendem os créditos
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenização por morte
ou invalidez, fixados em sentença judicial transitada em julgado, em
virtude do reconhecimento de responsabilidade civil dos entes
públicos, não se sujeitando à ordem cronológica normal a ser
observada pelos demais créditos.

Isso posto, convém ressaltar que o controle legislativo ou
parlamentar é exercido pelos órgãos legislativos (Congresso Nacional,
Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores) ou por comissão
parlamentar criada para avaliar determinados atos do Executivo,
procurando determinar a legalidade e conveniência destes, tendo em
vista os superiores interesses do Estado e da comunidade.

A prerrogativa conferida ao Legislativo de fiscalização dos atos do
Executivo, das entidades da administração direta e indireta e de
autoridades estaduais restringe-se a aspectos de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Assim, não cabe a este Poder requisitar ao DER-MG informação
acerca de um servidor desse órgão. Todavia, optamos por apresentar
substitutivo à matéria, para tornar o seu conteúdo mais generalizado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n

5.742/2005 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N 1 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos do
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art. 100. IX, do Regimento Interno, seja enviado ofício ao
Advogado-Geral do Estado, solicitando que informe se há previsão de
quitação de precatórios alimentares devidos a servidores do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N Q 5.987/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Participação Popular, em atenção ás Propostas de

Ação Legislativa ns 475 e 650/2005, apresentadas, respectivamente,
pela Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas
Públicas do Estado de Minas Gerais e pelo Sindicato único dos
Trabalhadores em Educação - Sind-UTE -, solicita ao Presidente da
Assembléia Legislativa seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre as decisões
administrativas tomadas no âmbito dessa Secretaria e sobre o
andamento de processos junto ao Poder Judiciário referentes à
situação dos servidores designados do quadro de pessoal da
Educação.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos dias 25 e 26 de outubro de 2005, a Comissão de Participação

Popular realizou audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n9 2.688/2005, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 1 exercício de 2006, e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão como propostas de ação legislativa,
para apreciação.

As Propostas de Ação Legislativa n 9s 475 e 650/2005, apresentadas
no Grupo de Trabalho n 2 1 - Educação, Cultura e Turismo pela
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Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas
Públicas do Estado de Minas Gerais e pelo Sind-UTE,
respectivamente, sugerem a efetivação de auxiliares de serviços de
educação básica e professores que trabalham há mais de dez anos
nas escolas, com posterior capacitação profissional desses
servidores, e a regularização funcional dos contratos temporários da
área de educação. Portanto, ambas têm por finalidade soluções para
a situação dos servidores designados na área de educação.

O assunto tem sido bastante discutido nesta Casa Legislativa e
inúmeras ações para tentar solucioná-lo já foram encaminhadas. De
natureza juridicamente complexa é o vínculo existente entre o servidor
designado e a administração pública, não podendo esta, por si só,
adotar um posicionamento definitivo neste momento,
independentemente do mérito da questão, porquanto esteja esta 'sub
judice O Poder Judiciário tem sido acionado em diversas frentes: há
ações civis e ações diretas de inconstitucionalidade que tentam dirimir
pendências relativas à matéria, ainda em suspenso.

No entanto, reconhece-se a necessidade de haver maior divulgação
por parte da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
informações atualizadas sobre os processos jurídicos e as decisões
administrativas tomadas e em andamento, a fim de que os
interessados - entre eles o Poder Legislativo - possam acompanhar a
dinâmica dos acontecimentos e posicionar-se a respeito.

Quanto à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2 2 do art. 54
da Constituição do Estado, que assegura à Assembléia Legislativa o
poder de encaminhar pedido de informação, mediante sua Mesa, ao
Secretário de Estado. Segundo o mesmo dispositivo, a recusa ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

Tal prerrogativa constitucional decorre da faculdade do Poder
Legislativo de fiscalizar e controlar as ações desenvolvidas por órgãos
vinculados ao Poder Executivo, especialmente no que diz respeito,
nos termos do art. 74, § 1, 1, da Constituição mineira, à legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita
ou determinante de despesa e do ato de que resulte nascimento ou
extinção de direito ou obrigação.

Conclusão
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Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento

n Q 5.987/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 9 5.989/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de

Ação Legislativa n2 463/2005, apresentada pela Federação das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas do Estado de
Minas Gerais, solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de
informação sobre a abrangência do Programa de Transporte Escolar,
em âmbito estadual, quanto aos níveis de ensino atendidos.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 25 e

26/10/2005, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n 2.688/2005, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -,
exercício de 2006, e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A Proposta de Ação Legislativa n 2 463/2005, apresentada no Grupo
de Trabalho n 2 1 . Educação, Cultura e Turismo -, pleiteia o transporte
escolar obrigatório nas comunidades rurais para os alunos do ensino
fundamental e do ensino médio.

O transporte escolar, tanto para o ensino fundamental como para o
ensino médio, já é obrigatório, nos termos da Lei Federal n 2 10.709,
de 2003, ao determinar que os Estados e Municípios deverão assumir
o traslado dos alunos de suas respectivas redes de ensino. A União,
por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,
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transfere anualmente para os entes federados recursos para
custeio e investimento em transporte, com base no número de alunos
matriculados no ensino fundamental residentes na zona rural que
necessitam de condução até a escola.

Conforme a Proposta Orçamentária do Estado para 2006, o
programa de transporte escolar em nível estadual contará também
com recursos próprios do Estado, mas na descrição da finalidade do
Programa no orçamento estadual não consta o atendimento aos
alunos do ensino médio. Mas, segundo informações obtidas junto a
representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os
recursos do Programa estariam sendo direcionados também ao
transporte de tais alunos.

Dessa forma, a Comissão de Participação Popular sugere o envio de
ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando informações
acerca da abrangência do atendimento efetuado pelo programa de
transporte escolar no âmbito do Estado.

Quanto à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 29 do art. 54
da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante
sua Mesa, ao Secretário de Estado. Segundo o mesmo dispositivo, a
recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação
de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Tal prerrogativa constitucional decorre da faculdade do Poder
Legislativo de fiscalizar e controlar as ações desenvolvidas por órgãos
vinculados ao Poder Executivo, especialmente no que diz respeito,
nos termos do art. 74, § l, 1, da Constituição mineira, à legalidade, à
legitimidade, à economicidade e à razoabilidade de ato gerador de
receita ou determinante de despesa e do ato de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

5.989/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N 2 6.051/2006
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Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Antônio

Andrade requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
solicitado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado - DER-MG - cópia do Convênio de Cooperação Técnica &
30.023/06, firmado entre aquele Departamento e o Município de
Lagoa Grande, com a interveniência da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop -' conforme publicação no
"Minas Gerais" de 18/2/2006.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/2006 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 2 da Lei nQ 11.403, de 1994, o DER-MO é

autarquia estadual criada pelo Decreto-Lei n 2 1.732, de 1946, com
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria de Transportes e Obras Públicas.

Cabe esclarecer que o referido convênio de coperação técnica tem
por objeto a delegação pelo Muncipio ao DER-MG do serviço de
implantação da rodovia municipal Lagoa Grande-Entr 2 MG-410, numa
extensão de 27,00 km.

No concernente à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 32
do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à
Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação,
mediante sua Mesa, a dirigente de entidade da administração indireta
e a outras autoridades estaduais. Segundo o mesmo dispositivo, a
recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação
de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

Tal prerrogativa constitucional decorre da faculdade do Poder
Legislativo de fiscalizar e controlar as ações desenvolvidas por órgãos
vinculados ao Poder Executivo, especialmente no que diz respeito,
nos termos do art. 74, § l, 1, da Constituição mineira, à legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita
ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou
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extinção de direito ou obrigação.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n9

6.051/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2 6.086/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, "solicitando 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.".

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/2/2006
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer.

Fundamentação
Cabe esclarecer que a apresentação do requerimento em tela se

deveu à solicitação do Deputado Doutor Viana, aprovada na Reunião
Ordinária da Comissão, em 15/2/2006.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2
do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante
sua Mesa, a Secretário de Estado. Segundo o mesmo dispositivo, a
recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação
de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa
e configura legítimo exercício de controle reservado
constitucionalmente a este Parlamento sobre atos ou omissões de
órgãos do Poder Executivo na execução de política pública. No caso,
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a solicitação de informações é de grande interesse para a
sociedade, uma vez que elas dizem respeito à avaliação da eficácia
das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de determinar as
razões e avaliar a gravidade do impacto ambiental decorrente de
atividade industrial.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.086/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N9 6.09312006
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em exame

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg - pedido escrito de informação a respeito do
acordo de resultados firmado entre esse Instituto e o Estado, bem
como cópia integral deste acordo.

Após sua publicação no "Diário Oficial" em 4/3/2006, vem a matéria
à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O acordo mencionado pelo autor da proposição é regulamentado

pela Lei n 2 14.694, de 30/7/2003. Trata-se de um instrumento de
avaliação de desempenho institucional cujo objetivo é garantir a
transparência da administração, de modo a assegurar o
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade,
treinamento e capacitação de pessoal, modernização,
reaparelhamento e racionalização de serviços.

São objetivos fundamentais do acordo, conforme dispõe o artigo 3
da referida lei: aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços
prestados à sociedade; estimular, valorizar e destacar servidores,
dirigentes e órgãos ou entidades que cumpram o seu papel individual,



1320
institucional ou social; aperfeiçoar o acompanhamento e o
controle de resultados da gestão pública, mediante instrumento
caracterizado pela consensualidade, objetividade, responsabilidade e
transparência; fixar metas de desempenho específicas para órgãos e
entidades, compatibilizando a atividade desenvolvida com as políticas
públicas e os programas governamentais.

O acordo constitui uma das mais importantes e desafiadoras
iniciativas do Projeto Estruturador "Choque de Gestão", sendo
condição para sua celebração, conforme dispõe o art. 62 da
mencionada lei, o pronunciamento favorável da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag - sobre o pleno atendimento das
exigências contidas na lei e a compatibilidade das metas e dos
indicadores de desempenho pactuados com as finalidades da
entidade ou do órgão.

O proponente do acordo deverá promover seu alinhamento
estratégico, ou seja, definir um modelo de gestão que promova os
resultados previamente definidos, como as metas, os indicadores de
desempenho qualitativos e quantitativos, os prazos de consecução, a
otimização de custos e a eficácia na obtenção dos resultados.

A economia com despesas correntes poderá ser aplicada no
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, no
treinamento e desenvolvimento de pessoal, na modernização, no
reaparelhamento e na racionalização dos serviços públicos prestados.

Para o acompanhamento e a avaliação do acordo de resultados, o
acordante contará com o apoio da Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, instituída por seu dirigente máximo em ato próprio e
integrada pelos seguinte membros: representante do acordante,
representante da Seplag e representante do órgão ou entidades
acordados.

Para a avaliação do acordo, deverá ser estabelecido previamente o
sistema de acompanhamento, controle e avaliação, com critérios,
parâmetros e indicadores definidos.

O "Boletim lpsemg" de março de 2006 publicou as pontuações
obtidas por aquele órgão, mas, como este Parlamento não tem
conhecimento dos parâmetros utilizados na obtenção desses dados, a
cópia do acordo assinado entre o lpsemg e o Governo estadual faz-se
necessária para que se possa saber qual foi a metodologia aplicada
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para se chegar àqueles resultados.

Dessa forma, entendemos que o pedido de informação é oportuno e
meritório.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n

6.09312006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia -

Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 9 6.10912006
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

a proposição em tela requer à Presidência da Assembléia Legislativa
seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, solicitando informação sobre a remuneração
total dos Desembargadores, dos Juízes e dos servidores daquele
Tribunal, discriminando os vencimentos básicos, as gratificações e os
adicionais.

Após sua publicação no 'Diário do Legislativo" em 4/3/2006, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal, ao dispor sobre a organização do Estado,

em seu art. 37, XI, estabelece que a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos das
administrações direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Aplica-se como limite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e, nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador do Estado no âmbito do Poder Executivo; o subsídio dos
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Deputados Estaduais, no âmbito do Poder Legislativo; e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Esse limite é
aplicável aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos (inciso Xl, com a redação dada pelo art. l Q da
Emenda à Constituição n 2 41, de 1911212003.)

A Lei Federal n9 11.143, de 2005, estabeleceu como teto salarial, no
serviço público, o valor recebido pelos membros do Supremo Tribunal
Federal, que é de R$24.500,00; no entanto, a falta de uma regra única
abre brechas para que algumas remunerações ultrapassem esse
limite. Esse é o caso, por exemplo, do acúmulo de gratificações,
permitido por leis estaduais. O regime atual admite cerca de 40 tipos
diferentes de gratificações ou adicionais aos vencimentos dos
magistrados.

Assim, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 21/3/2006, duas
resoluções que limitam os salários de Ministros dos Tribunais
Superiores, Desembargadores, Juízes e servidores do Judiciário. As
novas normas tratam da aplicação do teto para os Estados e para a
União, onde já existe o subsídio, e das situações em que tal modelo
ainda não foi adotado.

Para os Estados que ainda não instituíram o pagamento em parcela
única (subsídio), o limite remuneratório dos magistrados não pode
ultrapassar 90,25% do salário recebido pelos Ministros do Supremo.
Esse é também o valor máximo para subsídios dos Tribunais
Regionais, Federais e do Trabalho, a partir do qual é observado o
escalonamento entre vários níveis de carreira.

Em nosso Estado, o Tribunal de Justiça, por meio do Ofício n2
15/2005, encaminhou a esta Casa projeto de lei complementar que
recebeu o número 2.91012005, dispondo sobre o vencimento-base dos
membros do Poder Judiciário.

No entanto, aguardando-se decisão do Conselho Nacional de
Justiça sobre o assunto, o referido projeto de lei foi retirado de
tramitação, por solicitação do Tribunal de Justiça, por meio do Ofício
n g 17/2006, no qual foi, encaminhado substitutivo que tramita nesta
Casa na forma do Projeto de Lei n 2 2.92212006.

Esse projeto, segundo o Desembargador Hugo Bengtsson Júnior,
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resulta da necessidade de que sejam observados os limites

orçamentários definidos para o exercício de 2006, de que trata a Lei
de Responsabilidade Fiscal." O referido projeto estabelece abono para
os membros do Poder Judiciário a partir de 1/1/2006.

Dessa forma, objetivando subsidiar os trabalhos da Comissão
solicitante do pedido de informação, consideramos oportuno o envio
do pedido de informação; entretanto, estamos apresentando
substitutivo à proposição apenas para adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.10912006 na forma do Substituitivo n 9 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N21

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer à V.
Exa., nos termos do art. 100, IX, do Regimento Interno, seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, solicitando informação sobre a composição das
parcelas remuneratórias e os valores máximos pagos por esse
Tribunal a seus Desembargadores, Juízes e servidores.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise -

Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N Q 6.124/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos solicita ao Presidente da

Assembléia Legislativa, por meio do Requerimento n 2 6.124/2006, que
se encaminhe ao Comando-Geral da Policia Militar de Minas Gerais
pedido de informação sobre as providências tomadas para 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.

O requerimento em análise foi publicado no 'Diário do Legislativo"
de 9/3/2006 e encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 234, c/c o ai. 79, VIII, "c", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise solicita que se encaminhe ao Comando-

Geral da Polícia Militar pedido de informação sobre as providências
tomadas para 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 proposição em tela insere-se no rol de competências da
Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 3, da
Constituição mineira, que outorga a esta Casa a faculdade de pedir
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

No dia 312/2006 foram publicadas nos jornais "Panorama" e "Tribuna
de Minas", do Município de Juiz de Fora, reportagens relativas ao
confronto, ocorrido no dia anterior, entre estudantes da Universidade
Federal de Juiz de Fora, liderados pelo Diretório Central dos
Estudantes - DCE -' e policiais militares, no Centro de Juiz de Fora,
durante protesto contra o reajuste das passagens de ônibus.

Segundo o Coordenador de Comunicação do DCE, Giliard Gomes
Tenório, representantes do Diretório se reuniram, antes da
manifestação, com o Comando da Polícia Militar, e o resultado desse
encontro foi a promessa de que os estudantes não interromperiam o
tráfego e fariam a passeata em meia pista. O próprio coordenador do
movimento afirmou, segundo a reportagem, que o acordo foi
descumprido; no entanto, segundo ele, os manifestantes se sentaram
na pista espontaneamente, sem o comando do DCE.

O Comandante da 3 2 Companhia de Missões Especiais, que
coordenou a ação policial, relatou que no momento em que a multidão
se sentou no cruzamento de uma das principais avenidas do Centro
de Juiz de Fora, exigiu-se a intervenção para desobstrução da pista,
para garantia do direito de ir e vir da população.

Para o coordenador do movimento estudantil, Eduardo Freitas, a
Polícia Militar utilizou meios abusivos para dispersar cerca de 200
manifestantes.

Segundo a mesma reportagem, apesar de a manifestação dos
estudantes ter sido considerada, por alguns, ato de vandalismo, com
pichações em ônibus e paralisação de toda a cidade de Juiz de Fora,
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prejudicando várias pessoas, a OAB-MG vai apresentar uma
representação contra o Comando da Polícia Militar pela atuação da
corporação no protesto dos estudantes, pois teria havido abuso de
autoridade por parte dos policiais.

Assim, entendemos oportuno o pedido de informação formulado pela
douta Comissão de Direitos Humanos, para que sejam esclarecidos
os fatos ocorridos nessa manifestação estudantil em Juiz de Fora.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.124/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Rogério Correia, relator - Rémolo Aloise -

Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elruiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N9 6.176/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial requer ao Presidente da Casa seja
encaminhado ao Secretário da Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido escrito de informação "sobre as medidas que
vêm sendo tomadas em relação à gripe aviária e ao mal da vaca
louca".

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2006
e encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A apresentação do requerimento decorre de pedido do Deputado

Luiz Humberto Carneiro, aprovado na 1 Reunião Ordinária da
Comissão de Polícia Agropecuária e Agroindustrial, realizada em
7/3/2006, e reflete a preocupação quanto à tomada ou não, pelo órgão
estadual competente, de ações de prevenção e combate às doenças
chamadas pelos meios de comunicação de gripe aviária e mal da vaca
louca. Sabe-se que a ocorrência de tais zoonoses afeta
negativamente a economia não só da localidade em que elas ocorrem,
mas de todo o País.
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O pedido de informações, por iniciativa deste Parlamento, a

Secretário de Estado e a outras autoridades estaduais, encontra
amparo nos § 2 2 e 3Q do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto
tais dispositivos asseguram à Assembléia Legislativa o poder de
encaminhá-lo mediante sua Mesa.

Tal prerrogativa constitucional decorre da faculdade de que goza o
Poder Legislativo não só de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, como também de permitir ao parlamentar o acesso a
informações concretas e imprescindíveis para que possa acompanhar
a execução de políticas públicas estaduais.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.176/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N g 6.178/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Célio Moreira

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes -, solicitando-lhe informações sobre a possibilidade da
implantação de um "campus" avançado dessa universidade, no
Município de Corinto.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006 e
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei Delegada n 9 90, de 2003, a Universidade

Estadual de Montes Claros é uma autarquia estadual de regime
especial, tem autonomia didático-científica, administrativa, financeira e
disciplinar, personalidade jurídica de direito público e está vinculada à
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

Portanto, no que concerne à iniciativa, a proposição encontra
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amparo no § 32 do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto
assegura à Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de
informação, mediante sua Mesa, a dirigente de entidade da
administração indireta, determinando que a recusa, o não-atendimento
no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

O requerimento reflete o interesse manifestado pela população do
Município de Corinto para que ali seja implantado um "campus"
avançado da Unimontes. Em razão da natureza da matéria nele
consubstanciada, a sua apresentação configura legítimo exercício do
papel fiscalizador reservado ao Poder Legislativo, no tocante ao
acompanhamento e à avaliação de execução de política pública, sob
os auspícios das diretrizes legais, pelo que deve ele ser acatado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.178/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N9 6.179/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Célio Moreira

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, solicitando-lhe informações sobre a possibilidade de
implantação de um "campus" avançado da Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes - no Município de Corinto.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 17/3/2006 e
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, 'c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
De conformidade com a Lei Delegada n9 90, de 2003, a Unimontes é

uma autarquia estadual de regime especial, tem autonomia didático-
científica, administrativa, financeira e disciplinar, personalidade
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jurídica de direito público e está vinculada à Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia.

No tocante à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2 9 do art.
54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembléia Legislativa
o poder de encaminhar pedido de informação, mediante sua Mesa, a
Secretário de Estado, sendo a recusa, o não-atendimento no prazo de
30 dias ou a prestação de informação falsa crimes de
responsabilidade.

A apresentação do requerimento configura legítimo exercício do
papel fiscalizador reservado ao Poder Legislativo no tocante ao
acompanhamento e à avaliação de política pública, especialmente, no
caso em tela, referente à ampliação do ensino superior de
responsabilidade do Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n

6.179/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N Q 6.22112006
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Célio Moreira

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes,
solicitando-lhe informações sobre o convênio que será assinado entre
o Estado e o Município de Corinto visando à instalação do Centro
Integrado de Atendimento à Criança, Adolescente e Família - Ciacaf -,
no local da antiga Escola Agrícola do Município.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/3/2006
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer.

Fundamentação
A apresentação do requerimento é motivada pelo interesse

despertado na sociedade de Corinto por reportagem veiculada
recentemente em jornal local. Segundo a matéria, a Escola Milton
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Campos, antiga Escola Agrícola, situada a 6km da sede urbana e
que no passado foi uma das unidades da Febem, cujo patrimônio
pertence ao Estado, poderá voltar à responsabilidade do Município
com a assinatura de convênio que transformará o local no Centro
Integrado de Atendimento à Criança, Adolescente e Família - Ciacaf -,
um projeto do governo estadual.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2
do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, por meio de
sua Mesa, a Secretário de Estado. Segundo o mesmo dispositivo, a
recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa
e configura legítimo exercício do controle, reservado
constitucionalmente a este Parlamento, de atos ou omissões de
órgãos do Poder Executivo na execução de política pública. No caso,
as informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n2

6.22112006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise -

Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/4/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Domingos Belas Prock, ocorrido em 23/4/2006, em Campanha. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Maria José Costa Amaral, ocorrido em 30/3/2006, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Adolfo Pereira de Oliveira, ocorrido em 19/4/2006, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Ã 1



1330
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da

Sra. Maria Marta Caetano, ocorrido em 181412006, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 27 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 26/412006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 4 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - Questões de ordem - 2?
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n os 3.242 a 3.24512006 - Requerimentos ns 6.470 a 6.482/2006 -
Requerimentos da Deputada Lúcia Pacífico e outros e dos Deputados
Rogério Correia e outros, Gustavo Valadares e outros, Adalclever
Lopes e Domingos Sávio - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Defesa do Consumidor, de Turismo, de Fiscalização
Financeira, de Cultura, de Segurança Pública, de Política
Agropecuária, do Trabalho e de Educação e do Deputado João Leite -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elbe Brandão e dos
Deputados Ricardo Duarte, André Quintão e João Leite - 22 Parte
(Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial dos Resíduos Sólidos - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio,
Adalclever Lopes, Rogério Correia e outros, Gustavo Valadares e
outros e da Deputada Lúcia Pacífico e outros; deferimento - Discussão
e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n 9 3.063/2006; aprovação - Requerimento do Deputado Ricardo
Duarte; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -

La
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Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h11 mm, a lista de

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

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Roberto Ramos, 2 2-Secretário '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. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, comunicando que

assumiu a Presidência da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados.

Do Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, solicitando seja indicado o representante
desta Casa no Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Habitação.

Do Sr. Rodrigo Garcia, Presidente do Colegiado de Chefes dos
Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, convidando a
Presidência desta Casa para reuniões que se realizariam em Brasília
(DF), em 26/4/2006.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei &s
2.576 e 2.770/2005 e 3.090/2006, em atenção a pedidos de diligência
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da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos
de lei.)

Da Sra. Dalva Antunes M. Coutinho, da Associação dos Servidores
da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana - A de Belo
Horizonte - Assuma -, e outros, solicitando seja realizada audiência
pública a fim de apresentar e fundamentar a reivindicação de melhoria
salarial dos servidores do quadro administrativo da Secretaria de
Educação. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado, e outros, solicitando
sejam realizadas reuniões com os representantes dessa entidade e
com o Colégio de Líderes desta Casa para tratar da situação dos
trabalhadores detentores de função pública/designados do Poder
Judiciário mineiro ameaçados de dispensa. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n 9 2/2003.)

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, acabamos de

protocolar junto à Mesa diretora o seguinte requerimento, que
passamos a ler: "O Deputado que este subscreve requer aV. Exa., na
forma regimental, a inclusão na ordem do dia da Proposta de Emenda
à Constituição n9 2/2003, de sua autoria, que prevê ao servidor
detentor de função pública indenização por ano de serviço prestado
aos Poderes do Estado, em caso de dispensa, considerando-se os
seguintes aspectos: Tem chegado até nós, especialmente nos últimos
dias, quanto à PEC n 2 2, o veemente apelo de inúmeros servidores do
Poder Judiciário Estadual, detentores de função pública, aflitos em
razão de sua iminente dispensa, conforme cronograma já comunicado
pelo Tribunal de Justiça, que estabelece a data fatal de 26 de junho
próximo para a consumação de tal ato. Sr. Presidente, são mais de
cinco mil servidores nessa situação, espalhados pelas quase
trezentas comarcas no Estado. São pais de família, pessoas que
dedicaram longos anos de sua vida em prol da Justiça, que
enfrentaram desafios e dificuldades, dos quais, como advogado
militante por mais de 30 anos, no Sul de Minas, sou testemunha.
Inúmeros deles estão em função desde o tempo dos cartórios, tempo
em que não se reuniam condições dignas de trabalho. Muitos
renunciaram a momentos preciosos do convívio familiar para fazer

a
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que a prestação jurisdicional fosse efetivada. Esta é uma outra
preocupação nossa: a continuidade da prestação jurisdicional. Esses
abnegados servidores, que agora estão angustiados com esse
verdadeiro aviso prévio atípico, pois não cumulado de indenização,
capacitaram-se ao longo do tempo para executar os atos e termos de
seus respectivos ofícios, com o zelo, a eficiência e a dedicação que o
exercício da função exige. Assim, Sr. Presidente, em que pese a
chegada dos concursados, cuja capacidade e cujo mérito para
assumir o cargo não estão em discussão, salta-nos a preocupação:
não estaríamos incorrendo no risco de uma solução de continuidade
na árdua tarefa que é desempenhada pelos detentores de função
pública nas Secretarias, nas centrais de mandato, nas centrais de
conciliação, no cumprimento dos mandatos e outros atos correlatos?
Esta Casa sempre foi sensível aos apelos que lhe são dirigidos em
busca de soluções a problemas que afetam a coletividade. E esta a
situação com que deparamos. Estamos diante de uma questão de
cunho social que desafia o envolvimento da Assembléia Mineira. A
Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003 é uma possibilidade
para instalar a discussão e ensejar a urgente resposta por meio de
uma alternativa eficaz em favor de todos.

Assim, Sr. Presidente, tendo em vista o prazo exíguo e a
necessidade de inserir na Carta Mineira dispositivo que faça justiça
àqueles servidores que atuam por longos anos no Judiciário do
Estado, a quem não são asseguradas garantias mínimas, apelamos a
V. Exa. e a esta Casa para que inclua na ordem do dia do Plenário a
Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003, para que ela possa ser
discutida e apreciada em tempo de responder ao clamor que nos é
dirigido pelos detentores de função pública que atuam no Judiciário
Mineiro." Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, lanço uma sugestão
aos Deputados desta Casa e, posteriormente, conversarei com um por
um para analisar o grau de adesão a esse movimento. Espero que
haja um grau de adesão maior e mais pluripartidário. Por parte da
Bancada do RI, há assinatura de quase todos os Deputados.
Pretendemos aprofundar esse movimento, que é nacional, em Minas
Gerais.

Por meio de iniciativa do Deputado Odair, foi criada, em Brasília,

rs
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uma frente parlamentar para a revisão do processo de
privatização da Vale do Rio Doce. Posteriormente, essa frente foi
criada em diversos Estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e
Ceará. Cada Estado está orientado a criar uma frente para rever o
processo de privatização da Vale do Rio Doce. Por quê? A
Desembargadora Federal, Dra. Selene Maria de Almeida, decidiu dar
provimento a uma ação que pede a anulação da privatização da Vale.
Havia sido julgada e sepultada a idéia de várias ações que pediam a
anulação da privatização. Entretanto, a Desembargadora Selene
Maria de Almeida deu provimento a essa ação, iniciando o processo
no Judiciário.

Os motivos alegados para dar provimento a essa ação são óbvios.
Na época em que a Vale do Rio Doce - maior mineradora do mundo -
foi vendida, houve diversas denúncias e ações populares nas ruas e
na justiça. Foi vendida por R$3.300.000.000,00, valor semelhante ao
Lucro líquido da empresa no segundo trimestre do ano passado, que
foi de R$3.500.000.000,00. Em apenas um trimestre, o lucro líquido da
empresa foi maior que o valor da venda da Vale do Rio Doce.

As estimativas indicam que o lucro total da Vale do Rio Doce, no ano
passado, superam R$10.000.000.000,00. Portanto, se estivesse nas
mãos do Estado, como empresa pública, haveria resultados
empresariais próximos ou mesmo superiores, com benefícios diretos
para o povo brasileiro, como ocorre com a Petrobras e outras
companhias que, felizmente, não foram privatizadas durante o
processo neoliberal.

Portanto estima-se que essa luta ganhe fôlego por meio de uma
ação judicial da Dra. Selene e dos movimentos sociais, dos
movimentos sindicais, que começam a se engajar nessa luta,
acreditando na possibilidade de se fazer a revisão de privatização da
Vale do Rio Doce. Essa revisão poderá dar-se de diversas formas,
inclusive ressarcindo as empresas que se apoderaram da Vale do Rio
Doce no processo de privatização, mas fazendo com que não tenham
prejuízo. Por isso não queremos que esse movimento seja apenas do
PT, do PCdoB e dos partidos de esquerda, e sim que envolva todos
os setores nacionalistas que desejam que as empresas públicas
sejam valorizadas, para que a Vale do Rio Doce possa ser revista. Se
isso é importante para Minas Gerais, para o Brasil nem se fala.
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A Vale do Rio Doce significa muito para o Estado de Minas

Gerais. Foi com muita tristeza e protesto que assistimos, naquela
época, à sua privatização. Aqui na Assembléia Legislativa, para
relembrar a possibilidade de fazer um movimento amplo, quando se
vislumbrou a privatização de Furnas, o Deputado Alberto Pinto Coelho
foi um dos que levantou o manifesto contrário a essa ação, e todos os
77 parlamentares assinaram esse documento. Pretendo discutir o
assunto com cada Deputado, para que isso não seja apenas um
hábito partidário, mas uma possibilidade real de luta popular e
institucional para rever o processo de privatização da Vale do Rio
Doce, com vistas a que volte a ser uma estatal brasileira importante.
Repito: trata-se da maior empresa do ramo do mundo. Teríamos muito
orgulho que continuasse sendo uma empresa brasileira, como é o
caso da Petrobrás. Muito obrigado.

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 2 3.242/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de

São Vicente de Paulo de Paracatu, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central da

Sociedade de São Vicente de Paulo de Paracatu, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Central da Sociedade de São Vicente de

Paulo de Paracatu foi fundado em 1 9/11191 e está sediado em
Paracatu. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo cargo que exercem.

E uma entidade civil de direito privado, beneficente, sem fins
lucrativos, com prazo indeterminado de duração. Tem como principal
finalidade a prática de atividades beneficentes, caritativas, culturais,

L 



1337
promocionais e de assistência social no Município de Paracatu. E,
conforme previsto em seu estatuto, no desenvolvimento de suas
atividades não será feita distinção quanto à raça, cor, sexo, condição
social ou credo político ou religioso das pessoas assistidas.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.243/2006
Declara de utilidade pública a Casa Arco-Íris, com sede no Município

de Andradas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Casa Arco-íris, com

sede no Município de Andradas.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Casa Arco-íris, do Município de Andradas, é

sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que
objetiva promover a melhoria da qualidade de vida dos jovens
carentes do Município, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania, realizando atividades de cunho beneficente e filantrópico.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Casa Arco-íris, ao
propiciar atendimento médico, psicológico e terapêutico, realizar
atividades de inclusão social e prestar serviços gratuitos e
permanentes, zelando pela integridade física e moral das crianças e
dos adolescentes necessitados de Andradas e resgatando-lhes a
dignidade, presta serviço de reconhecido interesse público.

Fundada em agosto de 1998, a referida entidade cumpre todos os
requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

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

L1
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PROJETO DE LEI N 2 3.244/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos
do Crespo - Acac, com sede no Município de Carandaí.

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

Comunitária dos Amigos do Crespo - Acac, com sede no Município de
Carandaí.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos do Crespo -

Acac, com sede no Município de Carandaí, fundada em 24/6/2002, é
uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo: promover a
assistência social; zelar pela melhoria das condições de vida e do
embelezamento do bairro; promover ações de mutirão para construir
ou melhorar as habilitações dos moradores de baixa renda; promover
ações esportivas e atividades socioculturais direcionadas às crianças
da comunidade; zelar pela mais ampla cordialidade entre os sócios;
defender a preservação e conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável; promover a cultura, a defesa e a
conservação do patrimônio histórico e artístico; promover e assistir
crianças, idosos e gestantes pobres, priorizando os que se encontram
em situações de risco; firmar convênios com entidades públicas e
privadas que venham contribuir para melhoria das condições de vida
dos moradores da comunidade; e promover a segurança alimentar e
nutricional.

Trata-se de entidade que se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em
consonância com a Lei n 2 15.294, de 6/8/2004, que contém os
requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades da
sociedade civil. Conforme documentação em anexo, comprova-se que
os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas,
que não recebem nenhum tipo de remuneração pelos exercícios de
suas funções.
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A concessão do título declaratório em questão é de extrema

importância para a instituição em epígrafe, pois somente com essa
documentação ela poderá firmar parcerias com órgãos estaduais,
possibilitando-lhe alcançar seus objetivos estatutários de forma mais
eficaz e abrangente.

Estando dentro dos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para que tal objetivo seja alcançado.

- 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 3.245/2006
Declara de utilidade pública o Projeto Vida, do Município de Três

Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarado de utilidade pública o Projeto Vida, com sede

no Município de Três Corações.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2006.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em tela atende a todos os requisitos da Lei

n 2 15.430, de 2005. O Projeto Vida tem como objetivos e finalidades
previstos no seu estatuto promover a recuperação de toxicômanos,
alcoólatras, reintegrando-os na vida social, promover palestras,
debates, estudos e pesquisas visando aprimorar seus objetivos,
promover ainda assistência alimentar, social, intelectual e psicológica.

Diante do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
N 9 6.47012006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo às Comissões de Educação da Câmara e do Senado
Federal, com vistas a apresentarem projeto de lei que altere os arts. 1
das Leis ns 11.096/2005 e 110.260/2001.(- A Comissão de Educação.)

N 9 6.47112006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do Contabilista,
comemorado em 25 de abril. (- A Comissão do Trabalho.)

N2 6.472/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Força Aérea Brasileira, pela
passagem do Dia da Força Aérea Brasileira, comemorado em 22 de
abril. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N2 6.473/2006, da Comissão de Política Agropecuária de
Agroindustrial, solicitando sejam formulados aos Ministros da
Agricultura e da Fazenda pedidos de providência para a imediata
prorrogação dos prazos dos empréstimos rurais.

N2 6.474/2006, da Comissão de Política Agropecuária de
Agroindustrial, solicitando sejam encaminhados ao Secretário de
Agricultura e ao Presidente do Ima pedidos de providência para a
imediata revogação da portaria desse Instituto que impõe restrições à
exportação de carne bovina oriunda de parte do território mineiro.

N 2 6.475/2006, da Comissão de Política Agropecuária de
Agroindustrial, solicitando seja encaminhado ao Secretário de
Agricultura pedido de providência com vistas a que o governo do
Estado venha a cobrar do governo federal nova pactuação sanitária
com os organismo internacionais de forma a considerar 100% do
Estado como área livre de febre aftosa.

N2 6.476/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Emerson Fidelis Campos, por sua
eleição para a Federação das UNIMEDs, de Minas Gerais.

N 2 6.477/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Cláudia Borém e os Srs. Farley
Carneiro e Marcelo Guimarães, por sua recondução à direção da
UNIMED de Montes Claros.

N g 6.478/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os policiais civis e militares que
relaciona, em razão de sua atuação na região do Bairro Nova
Contagem.

N Q 6.479/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando
sejam encaminhados ao Promotor de Justiça Carlos Eduardo Avanzi
de Almeida, ao Delegado Regional Cleber José Penidor e ao Ten. Cel.
Sandro Lúcio da Fonseca, Comandante do 19 Batalhão da PM cópia
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de documento e pedido de providências para apurar os fatos
descritos no Boletim de Ocorrência da PMMG n 2 2.30512004.

N 2 6.480/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao 12 Ten.
COR Adão dos Anjos, Diretor-Geral da Penitenciária Dênio Moreira de
Carvalho, em Ipaba.

N 2 6.481/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso aos policiais
que relaciona por sua atuação nas investigações do caso do "bebê da
Pampulha".

N 2 6.48212006, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado a Dom José Mauro
Pereira Bastos. (- A Comissão de Cultura.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Lúcia Pacífico e outros e dos Deputados Rogério Correia e outros,
Gustavo Valadares e outros, Adalclever Lopes e Domingos Sávio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, de Turismo, de Fiscalização Financeira, de
Cultura, de Segurança Pública, de Política Agropecuária, do Trabalho
e de Educação e do Deputado João Leite.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, servidores públicos que clamam por
justiça e que contarão com o apoio desta parlamentar para fazerem
valer o seu trabalho. Também pertenço à classe. Não honro apenas
vocês, mas também os que estão na minha terra, Janaúba, Bocaiúva,
Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, e têm feito um trabalho
complementar nas pontas e sofrido, assim como vocês, a incerteza do
destino.

Sr. Presidente, Mauri Torres, e Deputado Dalmo, também do PSDB,
partido ao qual pertencemos e com o qual retorno a esta Casa,
coloco-me a serviço tanto do nosso Líder quanto das nossas
Lideranças maiores. Após três semanas, tento retornar à Casa,
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perceber as evoluções e os retrocessos do parlamento e, a partir
de então, contribuir para o avanço de uma dimensão maior do mundo.
Com essa percepção, Deputado Mauri Torres, sua colega do PSDB
retornará em poucos dias a esta tribuna e prestará contas do trabalho
de combate às desigualdades regionais, na dimensão política, social,
econômica e institucional. Tenho a absoluta certeza, assim como os
meus colegas Bilac Pinto e Agostinho Patrús, de que mostrarei o
Estado de Minas antes e durante este governo, além da perspectiva
futura - não do governo que me faz subir a esta tribuna.

Em viagem à minha querida Janaúba, na semana passada,
representando o Deputado Mauri Torres na exposição agropecuária,
cheguei acompanhada do Secretário de Agricultura, e vimos o
frigorífico da cidade, reaberto pelo Grupo Independência, gerando 530
empregos para Minas Gerais. Ontem acompanhamos o lançamento
do programa Minas Carne, que oferece condições tributárias e apoio
institucional à cadeia, para que Minas, que detém 11% do rebanho,
não fique com apenas 1,5% do comércio de abate. E preciso avançar
e fortalecer essa cadeia produtiva. Ao tomar conhecimento da criação
de uma regional do IMA em Janaúba, que também abrange o Projeto
Jaíba e mais 17 Municípios, deparamos com uma Janaúba que chora
e se entristece com o anúncio, vindo da igreja de Roma, de que o
nosso Bispo D. José Mauro seria transferido para Guaxupé.

Tive uma conversa com o nosso Arcebispo de Montes Claros e a
informação de que não haveria reversão de ato. Quando Roma toma
uma posição, aquilo se torna irreversível. Não estamos fugindo da
aceitação. Se, por um lado, precisamos aceitar, por outro, devemos
questionar que ainda não se compreende o motivo de se interromper
uma obra tão dignificante, que tem mudado uma região. Ao mesmo
tempo é uma palavra do nosso Deus que percebe e fala a verdade.
Aliás, não é uma verdade que consiste apenas em passar as mãos
nas nossas cabeças, mas, sim, de questionar e levar a formação de
capital social. Como CNBB, fez-se parceiro em diversos projetos
desenvolvidos com o governo de Minas Gerais, em parceria com o
governo federal. E verdade que incentivou a formação de fazendas
para meninos em risco de se drogarem e mobilizou a sociedade numa
parceria contra o analfabetismo, a desnutrição e o avanço tecnológico.

Não estou aqui para questionar Roma. Como se diz, sou da igreja
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leiga. Entretanto, por meio desta Casa, é preciso que fique o
retorno, o sentimento da minha terra e muito mais da região da Serra
Geral de Minas, de um coração partido e de perda de unção. Sem
sombra de dúvida, a arquidiocese de Janaúba, criada há cinco anos,
fez e faz a diferença.

Se por um lado aceitamos, por outro devemos externalizar isso de
alguma forma. Daí, vem toda a compreensão do mistério da fé. Um
ser humano que veio do Espírito Santo, com uma vida balizada na
formação de multiplicadores da fé, assumiu a paróquia em Belo
Horizonte e em São Paulo e, durante cinco anos, foi Bispo de
Janaúba.

Sr. Presidente, diante disso, apresento requerimento com o seguinte
teor: (- Lê:) "A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., nos
termos do art. 103, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, seja
encaminhada correspondência ao Governador Aécio Neves,
solicitando a concessão do Título de Cidadão do Estado de Minas
Gerais a D. José Mauro Pereira Bastos. 26/4/2006.".

O. Geraldo, nosso Arcebispo de Montes Claros, aposentou-se. Está
para sair a aposentadoria do Arcebispo de Januária. E agora houve a
saída do nosso querido O. Mauro. Sabemos muito mais. Temos uma
expectativa. Além da experiência da democracia representativa que
temos aqui - Deputados, Prefeitos, Vereadores, Governadores,
Presidentes da República e Senadores -, há a democracia
participativa da sociedade. Haveremos de contribuir para esta Casa.

Parabenizo V. Exa., que criou a Comissão de Participação Popular.
Lá fora há uma democracia participativa, que se mobiliza e se
movimenta como estes servidores que hoje estão na Casa e que
desejam participar da construção de uma sociedade mais justa,
fraterna, humana e igualitária. E preciso elevar o nosso PIB. Todavia
não adianta nada elevá-lo se o crescimento da receita do nosso país
não vier acompanhado de distribuição de renda. E preciso buscar
palavras como aquelas proferidas pelo nosso Governador Aécio
Neves em Diamantina. A solidariedade é fundamental e, como
Secretária de Estado, foi um dos pontos que balizamos no nosso
trabalho; porém não pode ser maior do que a justiça. E foi nesse
sentido e na compreensão clara de que existem alguns seres
humanos especiais. Foi feliz a iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva de homenagear a Diocese de Mariana e O. Luciano.

Com prazer, concedo ao Deputado Carlos Pimenta, atuante
parlamentar na região da Serra Geral e que poderá dar um
testemunho dessa nossa demanda.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputada Elbe, agradeço
o aparte e concordo, em gênero, número e grau, com todos os
aspectos do seu pronunciamento.

Primeiro com referência a D. Mauro, sobre a atuação dele na
Diocese de Janaúba. Como pastor maior e Bispo da nossa Igreja
Católica, D. Mauro tem-se pautado, principalmente, na busca de
oportunidades para as pessoas menos favorecidas. Temos dito - e é
tato, é conhecido - que D. Mauro é o pastor principalmente dos
pequeninos, das pessoas que estão precisando de uma mão amiga.
Não se limitou apenas a exercer suas atividades de Bispo da Igreja
Católica, mas inseriu-se em todos os programas sociais, tanto do
governo do Estado quanto do governo federal.

Na área de segurança pública, acompanhamos o trabalho dele e de
V. Exa., em Janaúba, de atenção às crianças infratoras,
abandonadas. Nesse programa de distribuição do leite, a Deputada
Elbe teve o cuidado de colocá-lo nas mãos das pessoas que já
trabalham as questões sociais, tirando qualquer cunho político do
programa e qualquer interferência política. D. Mauro atuou
maravilhosamente bem, com muita responsabilidade, com muito
carinho, chamando a sociedade, as autoridades, como Prefeitos,
Vereadores, lideranças maiores, para conversar. O programa, que
esteve em suas mãos como Secretária Extraordinária do Norte de
Minas e do Vale do Jequitinhonha, poderia ter algum empecilho
político, mas fluiu normalmente, praticamente sem nenhuma rejeição
ou oposição ao programa do governo federal.

Fico triste quando vejo a possibilidade de D. Mauro sair da nossa
região. Não queremos entrar no mérito, pois se trata, às vezes, de
questões internas da própria Igreja Católica. São medidas, inclusive,
necessárias. Felizes aqueles que poderão ter O. Mauro durante algum
tempo, como o tivemos no Norte de Minas, mas fico triste.

A proposta de V. Exa. em solicitar ao Governador Aécio Neves a
concessão do título de cidadão mineiro a D. Mauro é das mais justas,
faz justiça a seu trabalho maravilhoso, diuturno, incansável, em nossa
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região. Então, tem o nosso total apoio. Na primeira oportunidade
que tivermos, reforçaremos o pedido de V. Exa. para que Minas
Gerais faça esse reconhecimento a O. Mauro.

Deputada Elbe, cumprimento-a pelo trabalho e dou-lhe as boas-
vindas à Casa, no seu retorno como Deputada Estadual. Lá a
presença de V. Exa. era importante, mas aqui sentimos sua falta.
Somos poucos os representantes do Norte Minas e, portanto, temos
de dar as mãos, lutar unidos, para que possamos, cada vez mais,
trazer recursos, benefícios e ações do governo para o Norte de Minas.
Parabéns, Deputada Elbe, pelo trabalho como Secretária de Estado.
Seja bem-vinda a esta que é a sua casa. Esperamos, juntos, no resto
deste ano e, se Deus quiser, na próxima legislatura, continuar
prestando esse trabalho incansável em favor do Norte de Minas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputada Elbe.
Cumprimento-a pelo discurso e parabenizo-a pela proposta de
homenagear um homem de responsabilidade, o Pe. Mauro, como era
conhecido na Paróquia São Paulo da Cruz, no Barreiro. Trata-se de
uma pessoa com quem convivi muitos anos. Tive a oportunidade,
também em Janaúba, de estar na Diocese com ele. Realmente ele é
um homem de pastoral, que defende o social.

Tive essa notícia em Diamantina. Ele dizia que estava saindo como
um servo de Deus, colocando-se à disposição do Papa, e está sendo
indicado para outra diocese. Sei que ele está deixando o coração em
Janaúba, onde fez um trabalho excelente na pastoral, na área social.
Homem de fé, de responsabilidade, por quem tenho um grande
carinho e respeito. Homem de palavra, interessado nas questões do
outro, com uma vida dedicada ao Evangelho. V. Exa. está de
parabéns.

Foi aprovado um requerimento nosso, que foi encaminhado ao
governo, para concedermos o Título de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais a D. Walmor. Talvez a entrega desse título possa ser
feita a D. Walmor e a D. Mauro no mesmo dia. Gostaria de dizer que
esse requerimento tem todo o nosso apoio e a nossa solidariedade,
pois homenageia um homem justo, que doa sua vida e seu trabalho
ao próximo. Parabéns!

A Deputada Elbe Brandão - Muito obrigada. Sr. Presidente, dentro
das possibilidades, gostaríamos que nosso requerimento fosse
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aprovado ainda hoje, nesta Casa.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte.
• Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, representantes da imprensa, telespectadores que nos
assistem pela TV Assembléia, servidores em função pública do TJMG,
como foi dito aqui ontem, a Bancada do Bloco PT-PCdoB apóia a
reivindicação de vocês.

Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que é com grande alegria
que anuncio neste Plenário a grande conquista do povo de ltuiutaba e
de todo o Pontal do Triângulo Mineiro. O Ministério da Educação
autorizou, por meio da Portaria n°853, a realização de concurso para
a contratação de 32 docentes para a instalação do "campus" do
Pontal, em ltuiutaba, como uma expansão da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU.

Um antigo sonho da região foi concretizado por intermédio do
governo Lula, que expandiu as universidades públicas brasileiras não
só com a criação de cinco novas universidades, mas com a criação de
40 "campi" avançados em todo o País. Segundo informou o Reitor da
UFU, serão criados inicialmente oito cursos no "campus" do Pontal, e
cerca de 2.700 vagas serão criadas nos próximos quatro anos no
"campus" da Universidade em ltuiutaba. O processo está sendo
rápido, pois a UFU está comprometida com a implantação do
"campus". Por isso, o primeiro vestibular será realizado ainda em julho
deste ano.

A implantação da Universidade Federal de Uberlândia em ltuiutaba
faz parte do programa de expansão de vagas do ensino público
superior do governo Lula.

Após herdar do governo anterior um conjunto de universidades
federais sucateadas, sem autonomia administrativa e financeira,
carentes de novos profissionais, equipamentos e instalações
adequadas, o governo Lula está implementando a maior reforma
universitária da história brasileira. Nos últimos 20 anos, 12 mil vagas
de professores ficaram desocupadas.

Priorizando a democratização do acesso e da permanência das
camadas historicamente excluídas da educação superior pública, a
reforma universitária está sendo feita de forma racional, estudada e
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discutida com toda a sociedade.
Como exemplo, quero citar o excelente resultado que obtivemos

com o fórum técnico sobre o ensino superior que realizamos nesta
Casa, em 2005, em que a reforma esteve no centro das discussões.

A reforma da educação superior, além das políticas de expansão e
fortalecimento do ensino superior público, com resultados visíveis nos
novos "campi" federais já inaugurados no País, e o sistema de reserva
de vagas nas instituições federais de ensino, configuram
transformações decisivas para incluir a universidade pública brasileira
na política de resgate e fortalecimento da educação pública, gratuita e
de qualidade, implementada pelo governo Lula.

A presença de uma universidade federal tem sido decisiva para o
progresso das regiões onde estão implantadas. O pagamento de
salários de professores e funcionários, os investimentos em obras e
equipamentos, além das demais despesas de custeio e gastos de
alunos oriundos de outras cidades, cujo montante aumenta à medida
que novos cursos são criados e outras vagas são abertas, contribuem
para o dinamismo da economia local.

Em quatro anos, serão criadas, em ltuiutaba, mais de 3 mil vagas,
grande parte para alunos de outras cidades, que vão consumir no
Município. Isso vai aumentar a demanda por restaurantes,
lanchonetes, moradia, cultura e lazer. Pesquisas realizadas pela
Unifesp revelam que 80% dos investimentos da Universidade nos
alunos ficam no Município.

Não podemos deixar de mencionar o volume de recursos
movimentados por uma instituição federal de ensino. Por exemplo, em
2004, a receita da Universidade Federal de Uberlândia -
R$327.000.000,00 -, foi 10 vezes maior do que a da Prefeitura de
ltuiutaba. Agora, parte dos recursos da UFU serão investidos no
Campus Pontal.

Também apontamos a qualificação profissional como um fator de
desenvolvimento considerável, pois torna a região atraente aos
investimentos que buscam esse requisito na hora de decidir onde
implantar novas empresas e gerar empregos.

Devemos considerar ainda a melhoria do nível dos serviços públicos
prestados à população nas cidades que têm universidade federal, pois
podem contar com as produções acadêmicas e atividades de
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extensão, além de recursos humanos e materiais, influenciando
ações nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, geração de
trabalho e renda, cultura e outras.

Por último, devemos mencionar a importância das universidades
para a melhoria da qualidade da educação básica, inclusive das
instituições privadas de ensino, que ganharão com a excelência do
ensino, com o acesso às atividades de formação continuada dos
profissionais de educação e com a intensificação da produção
científica e cultural.

Temos certeza de que o Pontal do Triângulo merece essa expansão
da UFU, que significará um verdadeiro avanço para a região, além de
trazer novas oportunidades para os estudantes, que podem
permanecer no Município para estudar, estimulando a economia, a
geração de emprego e o incremento do comércio e de serviços.

Devo registrar que os recursos para criação do "campus", da ordem
de R$3.000.000,00, foram garantidos pelo Deputado Gilmar Machado,
do PT de Minas, no orçamento da União para 2006. Aliás, gostaria de
parabenizar esse Deputado, cuja brilhante atuação parlamentar
permanece na memória desta Casa, por sua indicação á Presidência
da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Tenho a
certeza de que saberá desempenhar essa nova e difícil tarefa com a
mesma sensibilidade e competência que sempre demonstrou ao longo
de sua trajetória política.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
Ricardo Duarte. Parabenizo-o, Deputado, e todo o povo da região de
ltuiutaba por esta conquista: a expansão da Universidade Federal de
Uberlândia para o Pontal do Triângulo.

O Presidente Lula, em seu discurso de posse - e tive a oportunidade
de estar presente -, disse algo que marcou o povo brasileiro: se
terminasse seu governo - hoje diria seu primeiro governo -, com o
objetivo alcançado de que nenhum brasileiro passasse tome, estaria
satisfeito como Presidente da República.

E ele terminará o governo com esse objetivo alcançado. Hoje, os
benefícios do Bolsa-Família já atingem quase 9 milhões de famílias e,
até julho, os 10 milhões e meio que vivem abaixo da linha de pobreza.

Deputado Ricardo Duarte, ao assumir o seu mandato nesta Casa, V.
Exa. nos revelou que seria fundamental, como Deputado Estadual,
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uma importante alavanca, estender a UFU até o Pontal do
Triângulo. Portanto quero parabenizá-lo, pois, em seu mandato,
cumpriu talvez o seu principal objetivo. E fez mais do que isso: hoje,
eleito por todos do partido, por unanimidade, com muita justiça, pelo
trabalho desenvolvido, ocupa a Liderança do PT. E conseguiu captar
muito bem os compromissos que o Presidente Lula tem com a
educação pública brasileira. A Deputada Elisa Costa forneceu os
números, e o Presidente concluiu 36 expansões universitárias - que
eu me lembre e tenha notícia, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em oito anos de mandato, não fez nenhuma expansão de
universidade brasileira nem inaugurou universidade. O Presidente
Lula já inaugurou 10 universidades no Brasil em menos de quatro
anos de governo. O atual Presidente precisou ser um operário para
valorizar o sistema educacional no Brasil, criando leis, o Fundeb, o
Prouni, e fazer reforma universitária. V. Exa. soube captar muito bem
isso, com o Deputado Gilmar Machado, e obter para o Triângulo uma
conquista fundamental, que é a expansão da Universidade Federal de
Uberlândia, muito bem vista, e que agora terá um proveito maior para
aqueles que moram na ponta do Triângulo.

Parabéns a V. Exa. por essa conquista, e a todo o povo da cidade
de ltuiutaba e região.

O Deputado Ricardo Duarte - Obrigado, Deputado Rogério Correia.
Agradeço também em nome do povo do Pontal, que nunca teve uma
vaga pública à disposição: foi preciso mesmo um operário chegar à
Presidência para que as vagas públicas pudessem estar à disposição.
V. Exa. é testemunha do esforço feito nesta Casa para que, de tato, a
Universidade do Estado de Minas Gerais se tornasse pública e
gratuita. A Uemg existe no Triângulo, mas é uma universidade que
cobra mensalidade.

Devo também lembrar o empenho de Gilmar Machado e de outros
companheiros na aprovação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, que infelizmente está paralisado no
Senado.

Com a implantação do Fundeb, o contingente de beneficiários será
de 48 milhões de alunos - dados do censo escolar de 2004 - e os
recursos da ordem de R$50.000000.000,00, no quarto ano de
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vigência, em valores de 2005, dos quais, conforme já
mencionamos, R$4.500.000.000,00 serão provenientes da União.
Pela primeira vez na história do Pais, a educação básica terá um
aporte de recursos tão significativo assegurado automaticamente,
beneficiando todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino
médio, reduzindo as desigualdades, melhorando a qualidade do
ensino e garantindo um piso salarial digno aos professores.

O Fundeb, que será constituído por 20% de uma cesta de produtos
e transferências constitucionais de Estados e Municípios e de uma
parcela de complementação da União, vai atender 47.200.000 de
alunos da educação básica. A emenda que cria o Fundeb prevê a
vigência de 14 anos.

A situação do ensino médio continua merecendo a atenção especial
dos nossos governos, especialmente no que se refere à evasão e à
repetência dos jovens.

Recentemente os jornais divulgaram números que nos informam
chegar a 15% o número de jovens que abandonam o ensino médio
antes de concluí-lo, segundo o censo escolar realizado pelo Instituto
de Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep.

Revelando os desafios colocados para a escola, esses números
alertam para o desinteresse crescente dos adolescentes pela sala de
aula, especialmente nessa etapa que deveria significar uma
possibilidade de formação integral do jovem, incluindo orientação
profissional, e não apenas uma fase preparatória para o vestibular.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -,
cabe aos Estados a responsabilidade pelo ensino médio.

Em Minas Gerais, o censo escolar de 2004 da Secretaria de Estado
de Educação registra cerca de 814 mil matrículas nesse nível de
ensino na rede estadual, num total de 959 mil matrículas em todas as
redes.

Infelizmente, o governo do Estado ainda não investe recursos
suficientes para garantir a universalização do acesso a esse nível de
ensino. Também não existem no Estado políticas de apoio integral ao
estudante, como transporte, livros e merenda escolar, além da
defasagem curricular, da carência de equipamentos de informática,
laboratórios e bibliotecas.

E bom citar os dados do censo escolar. Dos 2.616 estabelecimentos
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escolares que possuem computador no Estado, apenas 652 estão
conectados à rede mundial de computadores, o que mostra ainda o
pouco uso da internet na educação pública mineira, apesar de a
propaganda do governo viver alardeando o contrário.

Por outro lado, o censo nos mostra que os alunos que desistem do
ensino médio regular encontram maiores dificuldades para estudar
nas escolas do Estado. Entre 15 e 18 anos, 23 mil alunos estudam em
escolas dos Municípios, em cursos de educação de jovens e adultos
contra apenas cerca de 8 mil matrículas nessa modalidade em
escolas estaduais.

Para finalizar, retomo um assunto que já me trouxe outras vezes a
esta tribuna: a ação civil pública ajuizada na Justiça Federal de Belo
Horizonte pelo Ministério Público Federal, que pretende a suspensão
do direito do Estado de autorizar a abertura e o funcionamento de
cursos superiores por instituições que, apesar de privadas,
permanecem sob supervisão pedagógica do Conselho Estadual de
Educação. Ao todo, são 34 fundações privadas em situação diferente
da prevista pela legislação federal, graças ao art. 82 das Disposições
Transitórias da Constituição Mineira, que tentamos reformular por
ocasião da tramitação, nesta Casa, da Proposta de Emenda à
Constituição n 2 78, de nossa autoria. Infelizmente, durante sua
tramitação, apenas os cursos da área da saúde - Medicina,
Odontologia e Psicologia - foram retirados da alçada do Conselho
Estadual de Educação e remetidos à fiscalização e supervisão do
MEC.

Hoje, quando o Ministério Público Federal retoma esse debate,
conforme tem noticiado o jornal "Estado de Minas", estamos certos de
sua importância por duas razões: uma, o direito de alunos que pagam
caro por um curso superior de terem garantia da validade dos seus
diplomas e, principalmente, de uma educação de qualidade; outra, a
reflexão a respeito do papel do Conselho Estadual de Educação, sua
democratização e, principalmente, a necessidade de esse órgão ser
dotado de uma estrutura capaz de avaliar e fiscalizar adequadamente
a qualidade da educação superior em Minas.

A Capes, órgão do MEC responsável pela avaliação dos cursos
superiores no Brasil, levou mais de 40 anos para ser construída,
congregando os melhores cérebros do País. O Conselho de Minas,
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sem nenhuma estrutura de fiscalização e avaliação, responde por
mais de 109 cursos superiores e mais de 100 mil alunos matriculados
em cursos não reconhecidos pelo MEC.

Esse debate não terminou. O Deputado Rogério Correia e eu
apresentamos um requerimento à Comissão de Educação, propondo
a retomada da discussão do papel do Conselho Estadual na educação
superior no Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

trabalhadores que acompanham nossos trabalhos, boa tarde. Venho à
tribuna para tratar da iniciativa da Assembléia de Minas com o
Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Esportes e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais, o Conselho Estadual de
Assistência e o Colegiado de Gestores da Assistência Social, a partir
de maio, para consolidar a implantação do Sistema único de
Assistência Social - Suas - no País.

Somos militantes da área da assistência social e sabemos que sua
trajetória foi muito difícil. Ainda temos uma marca altamente
assistencialista, quando não clientelista. Os representantes políticos
não compreendem que, depois da Constituição de 1988, a assistência
adquiriu o caráter de política pública, de direito do cidadão e de dever
do poder público. Compete a cada poder público dar a necessária
proteção e acolhida aos segmentos vuinerabilizados - crianças e
adolescentes em situação de risco social, idosos, portadores de
deficiência e famílias mais fragilizadas economicamente.

Assim, o governo Lula, sob a condução do Ministro Patrus Ananias,
tem realizado importante trabalho na construção dessa política
pública. Já em 2003, na conferência nacional, milhares de delegados
aprovaram a implementação do Sistema único da Assistência Social -
Suas.

Em 2004, o conselho nacional aprovou a Política Nacional de
Assistência Social. Em 2005, efetivamente, o sistema único começou
a ser implementado numa lógica bastante simples: a co-
responsabilização dos três entes - Município, Estado e União -,
fortalecendo o trabalho dos conselhos municipais, estaduais e
nacional de Assistência.
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O Município assume a chamada proteção social básica,

fundamentalmente por intermédio dos Centros de Referência da
Assistência Social. Somente o governo Lula já implantou praticamente
2 mil desses centros em todo o País. Já ao Estado cabe a chamada
proteção especial para agir naquelas situações em que as famílias, as
crianças e os jovens tenham sido, de alguma forma, submetidos a
grave risco social e à violação de direitos.

Na estruturação desse sistema, o Município é peça-chave. Portanto
faz-se necessário que se adaptem ao Suas; que cada Município
consolide o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo
Municipal de Assistência Social e construa o Plano Municipal de
Assistência Social e que tenha seu órgão gestor, contando com
profissionais contratados por meio de concurso público, capazes de
fazer com que a política pública caminhe.

Ressalto que, neste ano, o Ministério de Desenvolvimento Social
está construindo, junto aos Municípios, norma operacional básica para
o fortalecimento dos recursos humanos que operam essa política
pública. O Estado de Minas Gerais, que possui o maior número de
Municípios do nosso país - 853 -, pode e deve contribuir
fundamentalmente para a implementação do Suas. Infelizmente, ainda
deparamos com grande número de Municípios que não aderiram ao
referido sistema. Minas Gerais também possui o maior número de
Municípios não habilitados ao sistema - 212 -, principalmente nas
regiões da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. E muito
importante que os Municípios procedam a essa habilitação. O
Município que não se habilitar deixará de receber recursos adicionais
do Suas e não se integrará à rede "on-line" de repasse de recursos.

A partir do governo Lula, houve grande desburocratização no
Ministério de Desenvolvimento Social, mas se faz necessário que o
Município se integrasse, nessa linha informatizada, para que seus
convênios, projetos e solicitações sejam agilizados. Hoje isso é
perfeitamente possível desde que o Município se integre ao Suas.

Muitas vezes, o Município não adere ao sistema somente por falta
de vontade política do gestor, mas por falta de informação, de
cooperação técnica e de um empurrão dos poderes públicos.

Nesse aspecto, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais cumpre
importante papel. Parabenizo o Deputado Mauri Torres, Presidente,
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por assumir, como prioridade da Casa neste ano, a realização de
seminários regionais, com verdadeiros mutirões, para, quem sabe,
chegarmos ao final do ano com todos os Municípios mineiros
habilitados ao Suas.

Faremos reuniões descentralizadas em Governador Valadares,
ltaobim, Montes Claros, Divinópolis e Juiz de Fora. Trabalharemos
nessas regiões com técnicos dos governos estadual e federal. Em
Divinópolis, no dia 15 de maio, o Ministro Patrus Ananias estará
presente na abertura desses encontros, valorizando a iniciativa da
Assembléia mineira, que espera atingir seu objetivo. Trata-se de
iniciativa conjunta, da qual participam Deputados da base do governo
e da Oposição, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria
de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, pois a implementação do
SUAS não é a bandeira de um partido ou de um governo, mas a
bandeira da assistência social como política pública e direito de
cidadania.

Nesse sentido, os Municípios são peças-chaves e necessitam desse
apoio e dessa cooperação técnica. Por esse motivo, faremos um
esforço concentrado nos meses de maio e junho. A habilitação ao
Suas poderá significar a ampliação do Agente Jovem, do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, dos programas voltados para as
pessoas com deficiência e para os idosos, e a implantação dos
Centros de Referência da Assistência Social em cada Município
mineiro.

Portanto convidamos todos os Deputados e Deputadas,
principalmente os que têm atuação política nessas regiões, para
fortalecermos esses seminários, que serão técnicos. Discutiremos a
constituição dos conselhos e dos fundos municipais de assistência, os
requisitos técnicos para a habilitação ao sistema, o controle social e
as formas de financiamento.

Sr. Presidente, gostaria também de reiterar a nossa solicitação para
fazermos o mesmo em relação à criança e ao adolescente. Temos
uma proposta junto à Frente Nacional de Defesa dos Direitos das
Crianças e Adolescentes para capacitação de conselhos tutelares e
de Conselheiros Municipais. Em Minas Gerais, ainda temos mais de
100 Municípios que ainda não possuem conselhos tutelares. O
Deputado Laudelino Augusto, que atua muito nessa área, tem feito
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esse trabalho no Sul de Minas, e precisamos estendê-lo por todo
o Estado. Portanto apresentamos essa proposta e esperamos que, no
mês de junho, possamos executá-la.

Por fim, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna também para parabenizar
a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável - Asmare -, que, no dia 1-°1512006, completará 16 anos
de luta, organização e enfrentamento do preconceito contra
trabalhadores que hoje contribuem para a coleta seletiva do material
reciclado em Belo Horizonte. E essa associação, que há 16 anos
realizava sua primeira assembléia e que hoje possui 257 associados,
vem proliferando o seu trabalho.

Ontem, tive a honra de ser convidado a participar da apresentação
do espaço cultural da Asmare, o Reciclo II, com a presença do Bispo
D. Aloísio e da Madame Danielle Miterrand, da Fundação France
Libertés, parceira da Asmare nessa iniciativa. A Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, desde o governo Patrus - mesmo quando éramos
Secretários de Desenvolvimento Social -, tem apoiado o trabalho da
Asmare.

A temática do lixo e da cidadania é fundamental. A Asniare vem
reciclando vidas em Belo Horizonte porque tira os irmãos e as irmãs
mais desvalidos e pobres da indigência e os transfere para uma
situação de dignidade profissional. Hoje, a organização dos catadores
de papel, em todo o Estado, demonstra como podemos aliar
propostas de respeito ao meio ambiente, geração de renda solidária,
tratamento adequado na coleta e na destinação final do lixo.

No ano passado, esta Assembléia Legislativa, atendendo a
requerimento deste Deputado e do Deputado Laudelino Augusto,
realizou 11 seminários regionais, que fortaleceram a temática lixo e
cidadania e a organização dos catadores de papel em todo o Estado.

Queremos que no espaço Reciclo 2 funcione a sede estadual do
Movimento Lixo e Cidadania, que busca fortalecer essa organização,
de maneira descentralizada, em toda a Minas Gerais. O Reciclo 2
funcionará na Rua da Bahia, em parceria com outras entidades, como
a Estácio de Sá, a Prefeitura de Belo Horizonte e organizações não
governamentais. Será mais um espaço de formação profissional, de
geração de renda e de fortalecimento da luta dos catadores de
material reciclado.
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Destaco as pessoas da D. Geralda, mulher guerreira, que

coordena o trabalho da Asmare; do Cido, que faz um belíssimo
trabalho de assessoramento; e da Irmã Cristina Bove, da Pastoral de
Rua. Sem o apoio frontal e decisivo da Arquidiocese de Belo
Horizonte, das suas pastorais sociais, principalmente da Pastoral de
Rua, da Cáritas, não seria possível o trabalho da Asmare, reconhecido
internacionalmente.

Portanto manifesto nossas homenagens, nossos elogios à Asmare,
que no dia 12 de maio, Dia do Trabalhador, completará 16 anos. Que o
seu exemplo se prolifere por todo o Estado e por todo o País.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,

Deputadas, Deputados, servidores que têm vindo a esta Casa
defender interesses legítimos. Queria saudar todos os presentes a
esta reunião ordinária e os telespectadores da TV Assembléia.

Nesta tarde, gostaria de tratar de três assuntos ligados ao tema tão
caro a todos nós, brasileiros: o esporte.

Apesar de o esporte ser a atividade que mais cresce no mundo
como solução para a criação de riqueza e emprego, no Brasil ainda é
a que recebe um dos menores orçamentos, R$43.000.00000,
enquanto os Estados Unidos investem US$700.000.000,00 no
esporte, e o Canadá US$211.000.000,00.

Essa atividade tão importante é preciosa para a saúde e o
desenvolvimento físico das crianças brasileiras. E Minas Gerais tem
impressionado o mundo por investir no esporte, ter uma política
pública para o esporte, que agrega saúde, lazer e segurança para a
população, em especial, para os que integram o grupo classificado de
risco social.

O programa Campos de Luz, que já iluminou 156 campos de futebol
amador em Minas Gerais - serão 450 até o final do ano -, será levado
a outros Estados e países. Essa proposta foi comunicada ao
Governador Aécio Neves pelo Presidente do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, Luís Alberto Moreno, e pelo Presidente da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF -, Ricardo Teixeira.

Desde a sua criação, o Campos de Luz, além de promover o
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esporte, criou espaço para manifestações artísticas e culturais das
comunidades onde está instalado e permitiu a redução de crimes
graves em até 60%.

Os Presidentes do BID e CDF querem reunir Prefeituras, governos,
entidades de classe, federações esportivas e a iniciativa privada para
que o Campos de Luz seja ampliado para todo o País e espalhado por
toda a América Latina.

Para Luís Alberto Moreno, este programa "se aproxima do elemento
essencial para o desenvolvimento, a recreação, e a recreação ajuda
as pessoas a contarem seus sonhos". Enquanto isso, Ricardo Teixeira
pretende instalar o primeiro Campos de Luz a partir dessa parceria,
antes mesmo do início da Copa do Mundo, portanto em dois meses.

No final do ano passado, um instituto de pesquisa comprovou que
este é realmente um programa vitorioso. As comunidades que o
sediam aprovaram sua implementação e disseram que se sentem
mais seguras, pois acreditam que o esporte contribui para a redução
do consumo de drogas.

Com certeza, surgirão novos talentos no futebol. Organizado pela
TV Globo Minas, o Torneio Corujão reúne os times de Belo Horizonte
que têm suas sedes nos Campos de Luz. A segunda edição do torneio
está em curso e pode ser acompanhado diariamente nas edições do
Globo Esporte e do MGTV.

Da exclusão para a cidadania. E assim que se faz: com criatividade,
coragem e determinação.

Nós estamos organizando os dados e queremos levar uma proposta
para o governador Aécio Neves, sobre a extensão da luz, da
iluminação das quadras. Talvez um programa que tivesse o nome de
Quadras de Luz ou o próprio Campos de Luz, mas alcançando
também, na parte da noite, o vôlei, o basquete, o handebol e o futebol
de salão, tão importante para as nossas crianças.

Outro dia, na Praça da Estação, queria uma máquina fotográfica
para registrar as crianças pobres de Belo horizonte brincando com a
água da fonte. Belo horizonte praticamente não conta com nenhuma
piscina pública. A água, com a qual as crianças pobres não têm
contato, é muito importante. Esta cidade não tem mais aqueles
espaços tão prazerosos, dos quais me lembro, que, quando criança,
no Vale do Tijuco, brincava nas nascentes do Rio Tijuco, afluente do
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Arrudas. As crianças de Belo Horizonte hoje não têm acesso às
águas. Talvez isso explique, nos meses mais secos, o nosso Centro-
Geral de Pediatria estar tão cheio de crianças acometidas de
problemas respiratórios.

Sr. Presidente, o segundo tema que me traz à tribuna - aliás,
gostaria de ter falado sobre o assunto ontem, mas, infelizmente, não
tivemos oportunidade -, diz respeito a homenagearmos, de alguma
forma, Telê Santana.

Telê Santana foi o vitorioso treinador do Atlético, campeão brasileiro
de 1971, época em que eu, ainda criança, começava a minha carreira
como jogador de futebol no Atlético Mineiro. Lembro-me do grande
projeto que ele iniciou ao aproveitar os jovens jogadores do Atlético,
dando-lhes uma oportunidade. Para nós, que jogávamos no juvenil do
Atlético, uma equipe de jovens, era impressionante ver a atenção e o
carinho com que buscava informações sobre cada jovem atleta e a
oportunidade que ele deu a tantos jovens talentosos, mesmo sem
idade para atuarem no time profissional. Foi assim com o Reinaldo, o
Marcelo, o Heleno, o Toninho Cerezo, o Paulo Isidoro, enfim, com
todos os jogadores que ele ajudou a formar.

Não se preocupou em formar apenas atletas. Muitos de nós
lembramos de sua presença permanente, cobrando de todos esses
jovens atletas uma postura de homem.

Telê Santana pregava o futebol bem jogado, sem violência. Foi um
treinador exigente: permanentemente, buscava à exaustão, a
excelência. Empenhava-se em treinar os fundamentos do futebol: o
domínio da bola, o passe, o lançamento e o cabeceio. Tive
oportunidade de ser convocado por ele para defender a Seleção
Brasileira. Estive com ele no Mundialito do Uruguai, em 1981, e nas
eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982.	 -

Ficaram as lembranças de alguém muito exigente, rigoroso. A todo o
momento, exigia que seus comandados, dentro do campo, tomassem
a bola sem cometer faltas. Sempre repetia isso. Interessava-lhe que a
bola fosse tomada sem que se cometesse falta, a fim de que o nosso
time iniciasse um novo ataque em busca do gol. Era defensor do
futebol bonito. Exigia respeito ao adversário, ao "fair play", ao jogo
bonito, bem jogado.

Perdemos TeIê Santana. A D. Ivonete, à Renê, à Rafaela, aos netos,
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enfim, a toda a família registro aqui um sentimento não só de uma
torcida ou do Estado de Minas Gerais, mas também de todo o País e
do mundo, que aprendeu a respeitar esse brasileiro tão ilustre, que
pregou a não-violência dos atletas nos campos de futebol. Na semana
passada, Oscar Bernardes, nosso capitão nas eliminatórias da Copa
do Mundo de 1982, ligou-me preocupado. Queria dar um abraço na
família.

Então, ficam as idéias de Telê Santana. Aliás, teremos dificuldades
em concretizá-las, visto que são idéias diferentes das que tem a
maioria dos que trabalham no futebol. Muitos querem vencer impondo-
se pela violência, enquanto Telê exigia o respeito; todavia, suas idéias
serão reproduzidas por muitos atletas que ele dirigiu e que hoje
também são treinadores de futebol, como é o caso de Oscar
Bernardes, Toninho Cerezo, Vantuir Galdino e Zico, que agora dirige a
seleção do Japão, entre outros ex-jogadores que aprenderam muito
com ele. Portanto não só Minas Gerais, mas também todo o Brasil,
está de luto, em virtude da perda desse brasileiro tão notável e tão
querido por todos nós.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite,
acompanho a justa e merecida homenagem que V. Exa., por meio de
seu pronunciamento, presta a esse esportista que orgulhou todos nós,
mineiros e brasileiros. Sem dúvida, V. Exa. fala como alguém que
conviveu com ele, militou no futebol. Falo apenas como um torcedor
mineiro e brasileiro, como alguém que acompanha.

Certa vez me encontrei com ele no aeroporto da Pampulha, quando
tive a oportunidade de dizer-lhe que, para mim, ele foi o melhor
técnico de futebol que o Brasil conheceu. E certo que temos bons
técnicos brasileiros, mas para mim ele foi o melhor. Digo isso porque
ele pegava a prata da casa e formava um grande time, como fez com
o Flamengo e com o São Paulo.

Lembro-me de um jogador que me chamou a atenção, lançado por
ele e depois vendido para a Inglaterra. Falo do Juninho, franzino, que
entrava 30 ou 40 minutos faltando para o término do jogo. Ele sabia o
momento de dar ao jogador condições de manifestar todo o seu
potencial.

Quem não se lembra de 1982, quando perdemos a Copa, mas,
apesar disso, sentimos como se tivéssemos sido campeões. A
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Seleção deu um "show". V. Exa. participou das eliminatórias. O
mundo inteiro ficou encantado com aquele futebol-arte apresentado.

À família do Telê Santana, os nossos sentimentos. Ao mesmo
tempo, dizemos que ele deve ter sido o orgulho da família, como o é
para todos nós, mineiros e brasileiros. Parabéns a V. Exa. pelo
pronunciamento.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini. V. Exa.
traz brilho a essa manifestação que fazemos da tribuna.

Sr. Presidente, termino fazendo uma homenagem ao Dia do
Goleiro - esse ser solitário. Diziam os grandes poetas do futebol que,
onde ele pisa, não nasce grama. Esse ser solitário às vezes é um
engenheiro nas pontes que constrói, e na maioria das vezes é
incompreendido. Lembro-me de que, aos 3 anos de idade,
acompanhei pelo rádio a Copa do Mundo de 1958, ouvindo os
"speakers" falando: "Agarra, Gilmar".

Sonhei ser como o Gilmar. Depois, assistindo ao meu Atlético, vi o
goleiro médico Marcial, totalmente frio, ali, dentro da área. Depois vi o
Fábio, um goleiro fantástico, e ainda o Mussula; o Mazurkiewsky, um
jovem e grande goleiro do Atlético treinando; o Miguel Angel Ortiz;
Yaschin, o "Aranha Negra", um grande goleiro da União Soviética que
impressionava pelo seu tamanho e flexibilidade. Era um goleiro
impressionante.

Agora temos o Dida, esse goleiro fantástico que abriu as portas do
futebol europeu para os goleiros brasileiros, tão incompreendidos,
mas que agora fazem tanto sucesso na Europa. Dida, no Milan;
Gomes, no PSV Eindhover; Júlio César, na Inter de Milão; Doni, do
Roma; Helton, goleiro do Porto de Portugal; Morato, goleiro do Benfica
de Portugal. Os goleiros brasileiros são agora, de alguma forma,
reconhecidos também pelos europeus.

Sr. Presidente, termino minha fala fazendo uma menção a meu filho,
que, com 15 anos, já é maior do que eu. Ele tem um metro e noventa
e tantos de altura e, para desespero do pai, fazendo disparar seu
coração, também escolheu ser goleiro. A cada bola que aproxima do
seu gol, há um desespero e um coração que acelera às últimas. Meu
filho Helton escolheu a posição do pai, essa posição tão solitária.
Felicidades a ele, e minha homenagem a todos os goleiros. Muito
obrigado. Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

22 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2? Parte da reunião, com a 1? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Discutir o
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Demais Aspectos
Relacionados ao Tema "Lixo" em Todo o Estado de Minas Gerais,
doravante denominada "Comissão Especial dos Resíduos Sólidos".
Pelo BPSP: eletivos - Deputados Irani Barbosa e Célio Moreira;
suplentes - Deputados Leonídio Bouças e Bilac Pinto; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado
Carlos Gomes; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Valadares;
suplente - Deputado Gustavo Corrêa; 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 9, os
Requerimentos n 2s 6.473 a 6.475/2006, da Comissão de Política
Agropecuária, 6.476 e 6.477, da Comissão de Saúde, e 6.478 a
6.481/2006, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 62 Reunião Ordinária, em
1914/2006, do Requerimento n 2 6.392/2006, da Comissão de Direitos
Humanos; de Turismo - aprovação, na 72 Reunião Ordinária, em
19/4/2006, dos Requerimentos ns 6.371 e 6.39712006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 6.39112006, do Deputado Jayro Lessa, e
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6.398/2006, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 8 2 Reunião Ordinária, em 19/4/2006, do
Requerimento n 9 6.40312006, da Comissão de Defesa do Consumidor;
de Cultura - aprovação, na 7? Reunião Ordinária, em 25/4/2006, dos
Projetos de Lei n 2s 2.546/2005 e 2.992/2006, da Deputada Maria
Tereza [ara, 2.94512006, do Deputado Roberto Carvalho, e do
Requerimento n 2 6.384/2006, do Deputado Doutor Ronaldo; de
Segurança Pública - aprovação, na 6a Reunião Ordinária, em
25/4/2006, dos Requerimentos n 9s 6.437/2006, da Comissão de
Direitos Humanos, e 6.442/2006, da Deputada Vanessa Lucas; de
Política Agropecuária - aprovação, na 72 Reunião Ordinária, em
25/4/2006, do Projeto de Lei n 2 3.042/2006, do Deputado André
Quintão, e dos Requerimentos ns 6.401/2006, da Deputada Vanessa
Lucas, e 6.439/2006, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho -
aprovação, na 84 Reunião Ordinária, em 25/4/2006, dos Projetos de
Lei n 2s 2.940/2006, da Deputada Maria Olívia, 2.941/2006, da
Deputada Maria Tereza Lara, e 2.946/2006, do Deputado Rogério
Correia, e dos Requerimentos n 2s 6.404 a 6.415/2006 e 6.431 a
6.433/2006, do Deputado Leonardo Moreira, 6.417/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 6.435 e 6.43612006, da Comissão de Direitos
Humanos; e de Educação - aprovação, na 6? Reunião Ordinária, em
20/4/2006, dos Projetos de Lei n 2s 2.85812005, do Deputado Gustavo
Valadares, 2.885/2005, do Deputado Zé Maia, 2.89212005, do
Deputado Roberto Carvalho, 2.917, 2.918, 2.952 e 3.00312006, do
Governador do Estado, 2.928 e 2.929/2006, do Deputado Carlos
Gomes, 2.901/2005, 2.957, 2.958 e 2.960/2006, do Deputado Antônio
Andrade, e 2.966/2006, do Deputado Doutor Viana, e dos
Requerimentos ns 6.283, 6.328, 6.329, 6.343 e 6.386/2006, do
Deputado Doutor Viana, 6.332/2006, do Deputado Weliton Prado,
6.341/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.351/2006, do
Deputado Gil Pereira, 6.369 e 6.37012006, do Deputado Antônio
Andrade, 6.382/2006, da Deputada Ana Maria Resende, 6.389/2006,
do Deputado. Gil Pereira, e 6.402/2006, da Deputada Vanessa Lucas
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado João Leite - informando sua
ausência do País no período de 1 2 a 12 de junho do corrente ano
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

rÉ"La



1363
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos

termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Domingos Sávio, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei & 3.108/2006 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando que o Projeto
de Lei n2 2.949/2006 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir parecer; nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Rogério Correia e outras,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Professor Paulo Reglus Neves Freire, e Gustavo Valadares e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para a entrega do Título
de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Sr. Henrique Bertholino
Mendes dos Santos, e da Deputada Lúcia Pacífico e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
jornalista Leda Nagle pelo transcurso dos seus 30 anos de profissão.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

3.063/2006, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.,
destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e
Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo Duarte, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1 2 , transferi-Ia à Deputada Elisa Costa. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com  a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
convidados que se encontram nas galerias, em nome do Bloco PT-
PCdoB, reforço o apoio à reivindicação feita pelos servidores da
Justiça e registro nosso abraço e respeito.

Estivemos em Brasília, segunda-feira e terça-feira, participando da
abertura da IX Marcha dos Municípios, com a participação de
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Prefeitos, Prefeitas, Vice-Prefeitos, Vice-Prefeitas, Vereadores,
enfim, foram mais de 3 mil representantes. Registro uma frase
significativa do Ministro Tarso Genro, que afirmou que o Brasil começa
e termina nos Municípios. Pelo tamanho de Minas Gerais, diria que
esse Estado começa e termina na vida cotidiana, em cada Município
mineiro.

Quero refletir um pouco sobre a presença dos recursos do governo
Lula na vida dos nossos Municípios. Nos últimos três anos, o governo
federal tem investido no fortalecimento dos Municípios, com o
aprimoramento e desburocratização dos repasses dos recursos, a
contribuição para ampliação da base tributária local, o apoio à
melhoria da gestão pública e o aumento de aplicação de recursos em
áreas estratégicas como saúde e educação. Esse trabalho já mostra
resultados como a diminuição da desigualdade e renda, o aumento da
criação de postos de trabalho e o desenvolvimento regional. Dados do
IBGE revelam a importância da atuação do governo junto aos
Municípios. Pesquisa realizada em 2003 mostrou que os Municípios
respondem por 5,1% de toda a arrecadação tributária nacional. Ao
somar as transferências governamentais, esse percentual sobe para
19%.

O governo federal apoiou a tramitação, em 2003, da Lei
Complementar n 9 116, que regulamentou o Imposto Sobre Serviços.
Ela amplia a base de tributação e elimina dificuldades jurídicas. Por
meio da reforma tributária, o governo federal autorizou o repasse de
29% da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Cide -,
incidente sobre combustíveis, para Estados e Municípios. Parte dos
recursos do Pró-Acesso é da Cide, que hoje possibilita a melhoria das
estradas estaduais e federais em Minas e no Brasil. Em 2003, o
governo autorizou ainda o repasse integral, ou seja, 100%,, dos
recursos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Iter -, para
os Municípios. O projeto de aumento do percentual de 22,5% para
23,5% do FPM - 1% que significa mais R$2.000.000.000,00 para os
Municípios - deve ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas
precisa haver acordo entre o governo e os Presidentes da Câmara e
do Senado. Somente em Minas Gerais, serão destinados mais
R$183.000.000,00 às políticas públicas.

Quanto ao desenvolvimento regional, o governo federal está
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investindo em várias regiões brasileiras - as mais empobrecidas -,
para promover o desenvolvimento sustentável. Cito a região do Mucuri
e do Jequitinhonha, do Mesovales, que será contemplada com projeto
de quase R$400.000.000,00 para erradicar a pobreza, possibilitar o
combate à fome, propiciar a emancipação das famílias e garantir
saúde e educação com dignidade. Além dessa região, outras
começam a ser beneficiadas, como o Norte de Minas e a do Rio Doce.

No que se refere ao acesso à moradia, somente em 2005 o governo
federal aplicou R$9.000.000.000,00. Em saneamento, mais de
R$7.000.000.000,00 - recursos utilizados para melhorar a qualidade
de vida das nossas populações. Não havia projeto definido nos
governos anteriores para a moradia popular, principalmente para
quem ganha de zero a três salários mínimos. Hoje esse acesso é
possível graças à parceria entre Municípios, governos estaduais e
federais. O mesmo ocorre com o saneamento básico, o esgotamento
sanitário, a drenagem e a pavimentação, enfim, com a infra-estrutura
urbana, que possibilita também a melhoria da qualidade de vida.

Quanto à melhoria da qualidade da saúde, o governo federal
ampliou muitos recursos. Em 2005, a cobertura das equipes de saúde
da família atingiu 44% a mais, chegando a 78 milhões de brasileiros,
somente com o Programa Saúde da Família - PSF. O programa Brasil
Sorridente beneficia 62 milhões de pessoas, com mais de 12 mil
equipes de saúde bucal em todos os Municípios ou regiões brasileiras.
Em 18 meses, já há 111 unidades da Farmácia Popular funcionando
em 20 Estados, reduzindo o valor dos medicamentos, especialmente
para os mais pobres portadores de diabetes e hipertensão. Eles
custam 90% mais barato à população. O Samu, atualmente, atende
74 milhões de pessoas no regime de urgência e emergência.

Gostaria de fazer um comentário sobre a assistência social e a
educação. Houve um aumento significativo da merenda escolar, de
R$0,18 para R$0,22, o que melhorou a sua qualidade nos Municípios
brasileiros. O Bolsa-Família fechou o ano de 2005 com 8,7 milhões e
agora chegou a mais de 9 milhões, com um valor que será acrescido
para erradicar a fome e programas complementares e estruturantes
de geração de trabalho e renda, que podem ser acionados pelos
Municípios brasileiros. Há também programas de inclusão produtiva
nos diversos Ministérios para aumentar e valorizar a agricultura
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familiar nas hortas comunitárias e nas pequenas unidades
produtivas e emancipar as famílias que fazem parte do Bolsa-Família.
O programa do governo federal tem o claro objetivo de emancipar as
famílias, possibilitando-lhes caminhar com as próprias pernas,
alimentando-se com qualidade e quantidade suficientes e superando
as suas necessidades. Em um processo de desenvolvimento do País,
de geração de postos de trabalho e trabalho e renda, é necessário
termos famílias mais dignas, com melhor qualidade de vida e mais
direitos sociais.

E claro que esse projeto do primeiro mandato do Presidente Lula, de
atender ou universalizar o atendimento de 11 milhões de famílias -
grande parte inserida no processo produtivo -, não será realizado em
curto prazo. Queremos trabalhar para que ele atinja o segundo
mandato, quando será reforçado esse atendimento nos Municípios,
havendo, assim, dignidade para as nossas famílias.

Registro a nossa preocupação em relação à educação no País. O
Deputado Ricardo Duarte já deixou a sua mensagem sobre o grande
anúncio em Minas Gerais da extensão da Universidade de Uberlândia.
Há várias universidades no Estado. Estamos levando também uma
extensão da UFMG para Governador Valadares, oriunda desse
projeto, do MEC, do Ministério da Educação e do governo do
Presidente Lula, de democratizar o acesso, ou seja, de fazer chegar
às regiões mais pobres a pesquisa e a tecnologia, possibilitando-lhes
educação de qualidade do ensino, da educação infantil ao ensino
médio, passando pela educação pública superior. A partir de
iniciativas como essas, percebemos que o Brasil avança. De fato, a
educação faz parte do desenvolvimento, do crescimento e da
evolução do País.

o Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
cumprimento-a, inicialmente, por ser testemunha do seu brilhante
trabalho nesta Casa. Tenho o privilégio de tê-la como companheira na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; portanto quero
dizer que, a cada dia, mais tenho admirado o trabalho sério, dedicado
às causas da comunidade e do povo mineiro de um modo geral.

Embora V. Exa. seja militante do PT, defensora do governo Lula, faz
uma abordagem das coisas positivas do governo. Com certeza, o
governo as tem. O trabalho para amenizar o sofrimento dos que estão
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numa situação de pobreza absoluta já é de outros governos, com
outros programas de nomes semelhantes, o que não diminui, em
nada, o mérito do governo federal, que se preocupa com o programa
Bolsa-Família, com o qual concordamos. Entendemos que funciona
como um paliativo, que precisa ser aplicado numa situação
emergencial, em um primeiro momento.

Não podemos, Deputada Elisa, deixar de destacar que há algo que
tem de ser enfrentado. O Presidente, aliás, já sabia disso e fez a
defesa dessa proposta na campanha: a revisão do pacto federativo
para que os Municípios pudessem ser mais bem atendidos.

V. Exa. iniciou o seu pronunciamento justamente fazendo
referências aos repasses do governo federal aos Municípios e aos
Estados, com relação aos programas do governo federal. Em primeiro
lugar, é preciso considerar que, quando digo que é necessário fazer
uma revisão do pacto federativo, não são apenas palavras minhas.
Ouvi o PT dizer isso. Da mesma forma, o meu partido, o PSDB, e
todos os partidos dizem o mesmo. E claro que cabe ao Presidente da
República tomar a iniciativa e usar a sua base no Congresso, a fim de
viabilizar a reforma tributária em que o Município seja mais bem
atendido. Isso não ocorreu. Não tivemos uma revisão tributária para
redistribuir melhor a renda, pelo contrário, foram ampliando as
arrecadações por meio de taxas e de contribuições. V. Exa. sabe que
elas não fazem parte do bolo que é usado para distribuir aos
Municípios, que é o Imposto de Renda e o IPI. Esses dois impostos
são os únicos que compõem a cesta para distribuir para os Municípios
e para os Estados - pelo menos, são a base dessa cesta.

As taxas cresceram em vários governos, inclusive os governos
anteriores, e também no governo Lula, aumentando a arrecadação da
União, concentrando mais a renda no governo federal e tornando
todos os Estados e Municípios mais pobres. O governo federal fica
com a maior fatia do bolo, aproximadamente com 70% de tudo o que
se arrecada; os Municípios, com míseros 12,5%. Mas o que queria
ponderar com V. Exa. é a manchete, a matéria toda do jornal "Estado
de Minas" da semana passada, que mostra que os Estados recebem
menos com o governo Lula, mas muito menos mesmo! E importante
destacar isso, porque estou cansado de ouvir aqui a Oposição dizer
que o governo Lula está aplicando em Minas Gerais e que o governo
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Fernando Henrique não o fazia. A média anual do governo
Fernando Henrique para Minas Gerais foi da ordem de
R$70.100.000,00; a do governo Lula é de R$31.700.000,00. Estou me
referindo a repasses chamados de transferência voluntária. E muito
comum vermos alguém aqui dizer que o dinheiro da Cide, do SUS, da
assistência social veio para Minas Gerais, como se fosse uma
aplicação do governo Lula em Minas. Isso são rubricas constitucionais
de fundo, que têm a sua distribuição constitucionalmente prevista.
Independentemente de quem seja eleito - Lula, Fernando Henrique ou
qualquer outro - é direito do Estado e do Município. Agora, a
transferência voluntária, que mostra o interesse maior do governo
central em atender os Municípios e os Estados, foi menor. Está aqui,
não sou eu que estou falando, é a imprensa de Minas Gerais, com
gráficos, mostrando que isso aconteceu em todos os Estados da
Federação. Houve um recuo de R$2.600.000.000,00, em média anual,
do período do Fernando Henrique, para uma média de
R$1.000.000.000,00 por ano para todos os Estados. Só o Estado do
Piauí, dirigido por um petista, ganhou mais. Esse Estado aumentou, e
muito; todos os outros diminuíram, inclusive Minas Gerais, que caiu
para a metade.

Estou alertando para essa questão estrutural. E preciso que se faça
uma revisão do pacto federativo.

Ainda ontem, o IBGE publicava dados de que o desemprego, no
Estado de São Paulo e no Brasil, aumentou pelo terceiro mês
consecutivo. O desemprego chegou a 16,3%, o maior volume de
desemprego da história recente. O desemprego está aumentando, e o
que é pior: no mês passado, a renda média do trabalhador caiu 1,6%.
Deputado João Leite, Presidente desta reunião, Deputado Laudelino
Augusto, Deputada Elisa Costa, cesta básica e Bolsa-Família são
importantes, mas o mais importante é gerar emprego, gerar riqueza,
gerar desenvolvimento, distribuir melhor os recursos da Nação, fazer
uma mudança estrutural. Estamos alertando o governo para essa
preocupação porque ele está andando em círculo, dizendo que está
tendo um quadro de política econômica maravilhoso. Não estou vendo
isso. As pessoas estão ficando desempregadas e cada vez mais
pobres. Obrigado, Deputada Elisa Costa; obrigado, Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Apenas quero deixar aqui dois registros. O
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primeiro é que o Bolsa-Família é um programa que garante à
nossa população o direito à alimentação com qualidade e quantidade.
Esse é o compromisso do Presidente Lula, e sabemos que a
população reconhece que esse é um projeto que está dando certo.
Segundo, quero anunciar que estive também em Brasília, no
Ministério das Cidades. Esse projeto Saneamento para Todos está
beneficiando Governador Valadares, entre as poucas cidades de
Minas Gerais, com recursos para a estação de tratamento de esgoto.
Fará parte do projeto Rio Doce Limpo, com recursos da ordem de
R$23.000 . 000,00 para duas estações, e mais um projeto de
R$12.000.000,00 para uma terceira estação de tratamento de esgoto,
somando R$35.000.000,00, quando teremos, no próximo ano, 100%
do esgotamento sanitário recuperado e tratado na cidade de
Governador Valadares, a exemplo de Ipatinga, que tem 100% do seu
esgoto totalmente tratado, como poucas cidades do Estado de Minas
Gerais. Haverá um investimento do Ministério das Cidades em várias
cidades de Minas, e Governador Valadares, uma cidade administrada
pelo PSDB, será beneficiada com recursos do governo federal para
cuidar do seu saneamento, num projeto importante do Ministério das
Cidades, o Saneamento para Todos.

Gostaria de deixar esses registros aqui e dizer, Deputado Domingos
Sávio, que foi realmente no governo anterior que a carga tributária
nesse país subiu 10%, de 26% para 36%. Estou de acordo com V.
Exa. em que os tributos ainda estão muito concentrados no governo
federal. E preciso desconcentrar para os Estados e Municípios. Acho
que todos concordamos nessa questão, e isso está sendo feito de
maneira gradativa. Quando os Municípios são fortalecidos com
diversas políticas que estão sendo implementadas, garante-se um
pacto federativo mais solidário e mais de acordo com a sociedade
brasileira. Esse é um processo em construção. Quando vejo o Estado
e os Municípios se manifestando, reconheço e concordo que esse é o
caminho que deve ser feito para que tenhamos justiça tributária e
justiça social neste país e em Minas Gerais, para que tenhamos, cada
vez mais, cidadania e participação popular. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero apenas reiterar

o que disse a Deputada Elisa Costa de que comungamos com vários
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sentimentos. Um deles é esse de que precisamos atender, em
caráter emergencial, quem precisa se alimentar. Portanto, o Programa
Bolsa-Família, a ajuda a quem está abaixo da linha da miséria é
fundamental.

Mas é fundamental também termos um planejamento de médio e de
longo prazo.

Mas não vou alongar-me nesta tarde, até porque verificamos, de
plano, que não há número regimental e, diante disso, solicitamos o
encerramento da reunião.

Em um próximo momento, com a presença dos demais colegas,
poderemos aprofundar os debates. Já fico feliz em ver que a
Deputada Elisa Costa, tantos outros Deputados e eu comungamos do
sentimento de que é preciso fortalecer o Estado e o Município, pois ali
vive o cidadão e deve haver políticas definitivas para gerar empregos,
construir habitações e melhorar a qualidade de vida de forma
permanente, e não apenas com um vale mensal, corno se aquele
indivíduo devesse depender do Estado eternamente. E preciso que
cada um tenha seu trabalho, sua casa e condições de vida mais
dignas. Com certeza, nisso estamos absolutamente de acordo.

Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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
27, 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 13? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/4/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - Questões de

Ordem - 22 Parte (Ordem do Dia): l Fase: Votação de
Requerimentos: Requerimento contido no Ofício n9 18/2006, do
Presidente do Tribunal de Justiça; deferimento - 2? Fase: Palavras do
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Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.70612005; aprovação na forma do
vencido em 12 turno; verificação de votação; ratificação da aprovação;
declarações de voto; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão . Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Comes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
trani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Biliar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olívia - Manos Fernandes - Miguei Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Questões de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, tenho uma informação a dar de interesse da
população mineira, especialmente a sul-mineira.
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Hoje, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais esteve

em Lambari para, em audiência pública, atingir dois objetivos:
conhecer e discutir o resultado das licitações feitas pela Codemig para
a exploração das águas minerais de Araxá, Caxambu, Cambuquira e
Lambari, e obter esclarecimento sobre a decisão do governo estadual
de passar a exploração das águas para a Copasa.

Compareceram vários representantes das quatro cidades
interessadas e das cidades vizinhas, como São Lourenço e Conceição
do Rio Verde; o Focas e representantes das ONOs de Caxambu,
Cambuquira e Lambari; 36 ex-funcionários dos 200 que foram
demitidos quando do fechamento da Superágua; estudantes de
escolas de Lambari; Vereadores e representantes de Vereadores,
incluindo o Presidente da Comissão de Aguas da Câmara de
Caxambu. Houve também grande participação de autoridades locais e
de populares.

Foi uma audiência interessante e democrática. Aliviou as tensões,
porque a população local estava preocupada com o futuro de suas
cidades. Cada um falava uma coisa.

A Codemig explicou o processo de licitação, que foi encerrado sem
propostas. Oitenta e uma empresas retiraram o edital, mas não
apresentaram proposta.

O Sr. Martini, Diretor de Desenvolvimento da Codemig, deu todas as
explicações que lhe foram solicitadas.

O Dr. Eugênio de Lima e Silva, Coordenador do Programa
Estratégico Aguas Minerais da Copasa, que está cuidando deste caso,
prestou os esclarecimentos necessários, os quais vou resumir.

Será criada uma subsidiária, que já tem nome. Agora estão
verificando se há outra empresa com o nome Aguas Minerais de
Minas. Ademais, disse que o edital das águas será cumprido
integralmente, bem como o da contratação dos ex-funcionários. E
claro que será necessária a realização de concurso público, todavia,
não neste ano, porque haverá eleições. Logo, fez-se uma negociação
com o Ministério Público, estabelecendo-se um Termo de Ajuste de
Conduta - TAC -, de acordo com o qual será possível contratar, por
um ano, os ex-funcionários, para garantir a manutenção das
máquinas, averiguar o Plano de Aproveitamento Econômico, etc.
Esses contratos podem ser prorrogados por mais um ano. Trata-se de
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uma boa notícia não só para os ex-funcionários, mas também
para toda a região.

A comunidade presente e o Fórum das ONGs manifestaram
algumas preocupações. Como não conhecem todas as informações,
questionam, ficam preocupados, principalmente no que se refere à
terceirização. Lá a comunidade é contra a terceirização. Então,
preocupa-se, quer saber se vai ser a Copasa mesmo ou outra
empresa. Temem que seja uma multinacional, em virtude da
experiência que têm com o caso de São Lourenço. Logo, temem que
uma empresa entre em Caxambu, Cambuquira e Lambari e provoque
a exaustão das águas mineiras.

Há ainda o medo, a preocupação com a privatização. Explicou-se,
então, que existe uma lei, que foi votada nesta Casa, que trata da
necessidade de realização de plebiscito caso se pense - esperamos
que não - em privatização da Copasa.

Expôs-se também a necessidade de realização de audiências
públicas a fim de se conhecer bem o Plano de Aproveitamento
Econômico. E preciso saber como atuará a nova subsidiária da
Copasa, Aguas Minerais de Minas. Então haverá audiências públicas
nas Câmaras Municipais de Caxambu, Lambari, Cambuquira e Araxá.
Solicitamos a realização de uma audiência pública nesta Casa, a fim
de se esclarecer o Plano de Aproveitamento Econômico.

Lambari também apresentou uma proposta. Aliás, quando formamos
a Comissão Especial das Estâncias Hidrominerais, os habitantes da
referida cidade falaram da possibilidade de a própria comunidade
assumir, com a Associação Comercial e Industrial do Município, com a
cooperativa agrícola e com os funcionários, o serviço autônomo de
água e esgoto. Nesse caso, Sr. Presidente, formariam uma empresa,
uma subsidiária para cuidar das águas. Vamos estudar essa proposta,
levá-la à Codemig, à Copasa e ao Governador.

No momento, o que está estabelecido é que a Copasa assumirá as
águas. Em outra ocasião, apresentaremos os pormenores. Hoje,
pretendia apenas prestar essa informação de interesse do Estado,
especialmente do Sul de Minas. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Sr. Presidente. Boa-noite a
todos. Cumprimento todos os parlamentares e a população mineira.

Quero também dar uma informação, deixar um recado. Hoje tivemos
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oportunidade de participar - chegamos agora de Brasília - da IX
Marcha em Defesa dos Municípios, de cuja abertura participamos.
Essa marcha contou com a participação de mais de três mil
representantes dos Municípios brasileiros, entre eles Prefeitos,
Prefeitas, Vice-Prefeitos, Vice-Prefeitas, Secretários, Deputados
Federais e Estaduais, Senadores. Contamos ainda com a presença de
praticamente todos os Ministérios do governo Lula.

O anúncio foi feito ontem e reforçado hoje, na abertura, quando o
Presidente Lula foi representado pelo Ministro Tarso Genro, que disse
que o Brasil começa e termina nos Municípios. Em virtude do tamanho
do nosso Estado, também posso afirmar o mesmo.

Considerei aspectos importantes dos pronunciamentos do
Presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, do Presidente do
Senado, que também se manifestou, e do Ministro Tarso Genro, que
atingem diretamente os Municípios e foram objeto de negociação,
acordo e acerto de votação no Congresso, na Câmara e no Senado.

Primeiro, houve o anúncio de que há um acordo entre o governo, a
pedido da Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, e a Frente
Nacional de Prefeitos para que, nos próximos dias, haja votação da
ampliação do FPM de 22,5% para 23,5%. O aumento será de 1%, o
que gerará de receita nos Municípios, algo em torno de
R$2.000.000 . 000,00, para melhoria da qualidade de vida das nossas
populações. A Câmara Federal deverá aprová-lo nos próximos dias.

Outro anúncio importante para a área de educação refere-se ao
aumento do recurso da merenda escolar que chegará aos Municípios,
de R$0,18 para R$0,22. Era de R$0,13, passou para R$0,18, e agora
passará para R$0,22.

Importante também é o financiamento de máquinas e equipamentos
por meio do BNDES, que há algum tempo já estava sendo negociado
e solicitado pela CNM e pela Frente Nacional de Prefeitos. São
recursos para os Municípios de até R$50.000,00, e da ordem de
R$1.250.000,00 para tratores e equipamentos. Além disso, busca-se a
renegociação das dívidas dos Municípios com a Previdência, o que é
fundamental. São 24 meses para pagamento das dívidas, com
desconto de até 50%.

Há uma série de mudanças importantes, anúncios significativos e
conquistas dos Municípios brasileiros, o que demonstra, pela nossa
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avaliação, que o governo Lula tem caráter eminentemente
municipalista, dado o conjunto de mudanças e recursos que tem
chegado aos Municípios brasileiros.

Quero reforçar também que o Bolsa-Família está presente em todos
os Municípios do Brasil, possibilitando transferência de renda. Em
alguns Municípios, inclusive, é a maior renda, consideradas até
mesmo outras transferências federais.

Hoje à tarde participamos da discussão do Fundeb, que contou com
o compromisso do Senador Renan Calheiros, o qual brevemente será
aprovado pelo Senado. Esperamos que o Fundeb não represente
retrocessos, mas avanços para os Municípios brasileiros.

Deixo esse registro da participação nossa e de muitos Prefeitos e
Deputados nesse debate, que se estenderá até quinta-feira,
abordando diversas questões que dizem respeito aos nossos
Municípios. Esse registro do nosso Ministro Tarso Genro de que o
Brasil começa e termina nos Municípios é uma referência para nós. E
o governo Lula tem o compromisso de reforçar a Frente de Prefeitos
porque, no primeiro ano e nos seguintes, manifestou-se nesse sentido
na Conferência Nacional e na Marcha dos Prefeitos. Agora, ele se fez
representar pelo Ministro Tarso Genro. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de me referir à audiência realizada hoje pela comissão de
Meio Ambiente, em Lambari. Lamentavelmente não pude comparecer
á ela, em decorrência de reunião de nossa Comissão de Constituição
e Justiça, quando foram discutidos vários projetos, e de trabalhos aqui
no Plenário acerca de matérias relevantes do Governador Aécio
Neves, particularmente votando hoje o empréstimo que dá condição
de grande desenvolvimento para Minas Gerais, o qual restou
aprovado por esta Casa.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer, mais uma vez, que esta Casa
teve participação efetiva, quando, por meio de requerimento de nossa
autoria, abriu a discussão criando a Comissão Especial das Estâncias
Hidrominerais. Tive o prazer de ser o autor e o relator desse projeto
tão importante, que culminou com empréstimos por intermédio do
governo estadual, revitalizando as nossas estâncias hidrominerais, O
Governador Aécio Neves liberou aproximadamente R$6.000.000,00
para as estâncias hidrominerais num momento importante. Essas
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estâncias já estavam recorrendo há longos anos aos governos
estadual e federal.

Quero dizer que cremos no Governador, na sua absolutíssima
transparência, quanto à Copasa assumir as águas minerais de nossas
estâncias. Estive com o Deputado João Leite para nos orientar,
trazendo toda a população. Em primeiro lugar, está a transparência do
processo, do qual, sem dúvida, a Codemig e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, chefiada pelo Secretário Brumer, estão
participando. Enfim, estamos acompanhando, com muita atenção,
todo esse desenrolar, que irá dar garantia para o desenvolvimento de
nossas estâncias. Faço questão de fazer esse registro. Como autor e
relator dessa Comissão, estamos dando continuidade e
desdobramentos a essa questão. O Governador prontamente nos
atendeu em todos os itens apontados no nosso relatório. Essa
Comissão está colhendo os frutos do trabalho que fez durante longos
e longos meses, apresentando assuntos importantes ao nosso
Governador.

Sr. Presidente, mais uma vez, quero saudar todos os servidores de
função pública que aqui se encontram desde a parte da manhã. Tenho
o prazer de ser o autor da Proposta de Emenda à Constituição n2
2/2003 e gostaria de pedir aos companheiros que nos ajudem a
colocar em Plenário essa matéria. V. Exa., Sr. Presidente, receberá
amanhã uma comitiva de todos os servidores, particularmente do
Tribunal de Justiça, para que possamos encontrar um elo de ligação,
uma vez que já temos o aviso prévio para todos os servidores. E uma
proposta que fazemos desde 2003. Temos debatido e buscado uma
solução para a garantia de todos os servidores que têm prestado
relevantes serviços ao Poder Judiciário, ao Estado de Minas Gerais.
Acho que é chegado o momento de esta Assembléia resgatar e dizer
sim aos servidores que aqui se encontram. Quero dizer a V. Exa. que
vamos buscar uma solução satisfatória para todos os servidores.
Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, apresentamos a esta
Casa um requerimento, votado e aprovado, para que a Proposta de
Emenda à Constituição n g 212003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
fosse colocada na ordem do dia para discussão e votação. Servidores
que colaboraram, durante longos anos, para o Estado estão prestes a
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sair com uma mão na frente e outra atrás. Essa proposta faz
justiça, abrindo a possibilidade de os servidores receberem uma
indenização por cada ano trabalhado.

Quero, de forma especial, parabenizar todos os servidores do
Judiciário que são detentores de função pública e também os outros
servidores que trabalharam mais de 20 anos para o Estado. E muito
importante encontrar uma saída.

A outra questão é que não deu mais para esperar. Tivemos que
tomar uma medida enérgica para vermos garantidos os direitos de
proprietários de veículos, mais de 800 mil, que estão com as multas
atrasadas.

Em setembro, apresentei um projeto nesse sentido, e iniciamos um
diálogo com todos os Deputados da Casa. Durante a tramitação do
Projeto de Lei nO 1.991, do Governador, apresentamos uma emenda,
que foi aprovada pelo relator. Essa emenda proporciona o
parcelamento das dívidas de IPVA e das multas de trânsito em até 12
vezes, desde que nenhuma parcela seja interior a R$100,00. Então,
se o cidadão deve R$11.200,00, poderá parcelar a dívida em 12 vezes;
caso deva R$500,00, poderá parcelá-la em 5 vezes.

O projeto foi aprovado, em 2 turno, no mês de dezembro, e
sancionado no final do ano. A partir de 1/1I2006, todo cidadão
passou a ter direito de parcelar o IPVA atrasado até 31/12/2005 e
também as multas de trânsito. Infelizmente isso não ocorre.

Citarei interessante passagem de um grande filósofo, que já dizia:
"Melhor do que ter boas leis é tê-las e cumpri-Ias, porque pior do que
não tê-las é não cumpri-Ias". Essa questão é séria, pois a lei não está
sendo respeitada.

Hoje de manhã estive numa audiência com o Procurador-Geral de
Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, e apresentei-lhe uma
representação, solicitando a intervenção do Ministério Público para
cobrar da Secretária de Fazenda a elaboração e publicação do
regulamento do parcelamento, o mais rápido possível, sob pena de
sofrer uma ação civil pública.

Essa medida beneficiará mais de 800 mil proprietários de veículos
que estão com o IPVA atrasado, os quais representam nada menos
que 23% da frota total de veículos do Estado, estimada em quase 4
milhões de carros, motos, caminhões, ônibus e utilitários. Além deles,
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cerca de 350 mil contribuintes com multas por infração de trânsito
também poderão ser beneficiados, podendo parcelá-las em 12 meses.
Lembro que esse parcelamento se refere às dívidas de IPVA e às
multas até 2005.

Tenho certeza de que, com a intervenção do Ministério Público, a lei
será cumprida, pois, se foi aprovada, tem de ser respeitada. Muitas
vezes, ligamos para a Secretaria de Fazenda solicitando informações,
e eles jogaram para a outra semana e assim por diante, tornando isso
uma novela, uma enrolação. Isso acontece desde janeiro. Não
tivemos mais como segurar. Houve bom senso, tentamos o diálogo.
Esclareço que continuamos abertos ao diálogo, mas agora com o
apoio e a firme intervenção do Ministério Público.

Tenho certeza de que a população de Minas Gerais, os mais de 800
mil proprietários de veículos em todo o Estado poderão beneficiar-se
com a lei aprovada, e o Estado arrecadará mais.

Agradeço ao Presidente e aproveito para cobrar-lhe a inclusão, o
mais rápido possível, na ordem do dia, da Proposta de Emenda á
Constituição n 2 2/2003, que fará justiça aos servidores detentores de
função pública. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero abordar dois
assuntos. O primeiro, abordo-o em nome da Bancada do PDT - hoje
aqui somos maioria. Manifesto a nossa preocupação com a proposta
de emenda à Constituição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aqui
presente, e o nosso apoio.

Sou testemunha da luta do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do seu
trabalho, do seu tempo dedicado ao assunto, não apenas para discutir
uma questão do funcionalismo, mas questões relativas a centenas de
funcionários que dedicaram praticamente toda a sua vida trabalhando,
como detentores de função pública, no Estado, seja no Judiciário, seja
no Executivo. Portanto, faz-se necessário que, agora, esta Casa dê
uma resposta legítima à manifestação desses funcionários.

Na semana passada, estivemos com funcionários do Tribunal de
Justiça de Montes Claros, ocasião em que discutimos e nos
comprometemos a dar uma resposta positiva a esses funcionários.
Pessoalmente, comprometi-me a estar aqui presente nesta discussão,
e o nosso partido também se propôs a discutir à exaustão.

Manifesto o apoio do PDT à proposta do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, porque não se trata apenas de uma pequena parcela do
funcionalismo, e sim de uma grande parcela de pessoas que doaram
sua vida em função do Poder Judiciário e do Poder Executivo e que
realmente ajudaram na construção deste Estado. Essa é a posição do
PDT.

Gostaria também de comunicar, Sr. Presidente, que ontem
estivemos representando esta Casa em uma ampla discussão a
respeito da situação precária em que se encontram as estradas
federais do Norte de Minas. Estivemos com representantes da
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros e de outras
cidades, com representantes da sociedade civil, pessoas que utilizam
essas estradas como meio de transporte, com representantes de
empresas de transporte coletivo, e concluiu-se que chegamos a um
ponto insustentável. Estamos falando do descaso do governo federal
para com as nossas estradas. E muito bonito ouvirmos falar de
avanços, da disposição do governo federal, mas, na prática, é
necessário que o governo deixe a retórica, deixe o discurso e faça
mais pelas estradas federais de Minas Gerais. A BR-135 é a vergonha
do governo federal, é um atestado de incompetência, de
incapacidade. Estamos vendo graves acidentes, pessoas perdendo a
vida. Foram convidados representantes do governo, do DNIT, que não
se dignaram a comparecer nesta reunião para discutirmos acerca da
BR-135, da BR-251 e da BR-365. São as estradas da morte, as
estradas da vergonha, estradas que atestam a incapacidade e a
incompetência deste governo, o descaso para com essa região.

E chegada a hora de dar um basta, de tomarmos uma posição. O
Governador Aécio Neves se prontificou a construir uma ponte, que, há
três meses, está em construção, atrapalhando a vida de milhares de
pessoas, e o governo federal nem sequer deu resposta a essa
proteção do governo do Estado.

Manifesto a indignação do Norte de Minas, a impaciência em que se
encontra a região norte-mineira com o governo federal, que não olha
para as suas estradas, não olha para Minas Gerais; trata com desdém
e muito mal a região norte-mineira, principalmente a BR-135, a BR-
251 e a BR-365. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2g Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido no Ofício n 2 1812006, do

Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n2 2.92212006, de sua autoria. A Presidência defere
o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 2 Fase, a

Presidência passa à 2 4 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei n 3.06312006, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n

2.70612005, do Governador do Estado, que dispõe sobre a defesa dos
dirigentes e servidores das empresas estatais, das sociedades por
ações e de responsabilidade limitada. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação, em 2 Q turno, do
Projeto de Lei n 9 2.706/2005 na forma do vencido em 1 2 turno. A
Comissão de Redação.

WIL
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Declarações de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o PDT votou
"sim", acompanhando a nossa Liderança.

Relembro, Sr. Presidente, que vi nesta Casa, hoje, o que aconteceu
há quatro anos. Um projeto, de minha autoria, transferia os vôos da
Pampulha para Confins. Hoje, estou solicitando a transferência dos
vôos do Aeroporto Carlos Prates para o da Pampulha.

Há quatro anos, o meu projeto recebia parecer pela
inconstitucionalidade. V. Exa. estava nesta Casa, no final do governo
Itamar Franco, quando trouxe esse projeto para o Plenário.
Derrubamos o parecer pela inconstitucionalidade. Começou, então, a
tramitar. Acabou a legislatura, e, logo após, já neste mandato,
entramos com o projeto novamente, com a conseqüente tramitação.

Mostrávamos, na época, a necessidade de tirar os aviões do
Aeroporto da Pampulha, levando-os de volta para Confins. Na época,
eu presidia duas comissões, Sr. Presidente. Deu resultado. Os aviões
que desciam na Pampulha foram transferidos para Confins. Com isso,
Minas Gerais ganhou, inclusive, a Linha Verde, obra do Governador
Aécio Neves.

Hoje, Sr. Presidente, o projeto que tira os vôos do Aeroporto Carlos
Prates, transferindo os pousos e decolagens para a Pampulha,
recebeu parecer pela inconstitucionalidade.

A população do Bairro Padre Eustáquio e adjacências espera por
isso há muito tempo. Faço, então, o mesmo pedido que fazia ao
Presidente no final do mandato passado: trazermos o parecer pela
inconstitucionalidade para o Plenário, para derrubá-lo. Com isso a
região do Padre Eustáquio ganhará.

Um centro administrativo em que teremos condição de alojar todas
as secretarias, o que, na minha opinião, dará ao funcionalismo público
o poder de parar o Estado na mesma hora, porque, com o Estado todo
funcionando em um só local, quando se gritar pela greve, todas as
repartições vão parar na mesma hora. O Carlos Prates perdeu o
centro administrativo, mas não pode perder o que já se conseguiu
para os moradores do Bairro Padre Eustáquio: uma melhoria no
sistema viário. Com essa transferência, desativando-se o Aeroporto
Carlos Prates, certamente teremos de revitalizar o Aeroporto da
Pampulha, acabando com uma área nobre, que pode ajudar aquela
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região. Mas nós, Deputados, Vereadores e moradores da região,
podemos decidir o seu futuro.

Então, quero frisar, nesta Casa, que, há quatro anos, ao final do
governo Itamar Franco, um projeto de minha autoria, que passava os
vôos da Pampulha para Confins, recebeu parecer pela
inconstitucionalidade. Isso hoje, Presidente, é uma realidade. Confins
hoje é uma realidade porque houve vontade política. E posso afirmar
para os Deputados e para os telespectadores da TV Assembléia - que
criamos há 10 anos, para transmitir os trabalhos desta Casa para a
casa de cada um dos mineiros, e cujo sinal V. Exa está espalhando
por todo o Estado - que nós, Deputados, Vereadores e toda a
população, vamos nos empenhar pela desativação do Aeroporto
Carlos Prates e pela transferência dos seus 4 mil pousos e
decolagens para a Pampulha. Aliás, quero registrar para os
Deputados, Deputadas, telespectadores da TV Assembléia e público
nas galerias que o Carlos Prates recebe mensalmente 4 mil pousos e
decolagens, ao passo que a Pampulha recebe apenas 2 mil. Ou seja,
o Carlos Prates não comporta mais esse movimento com a aviação
particular, empresarial, e os moradores estão à espera de que seja
desativado para ali construirmos o que a população realmente quiser,
com o apoio do governo do Estado, da Prefeitura, do governo federal
e de toda a população, quem sabe até da iniciativa privada. Muito
obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Não sabia, Presidente, que o Deputado
Alencar já tinha sido Ministro das Comunicações para ter liberado a
TV Assembléia - na época em que ele era Ministro das
Comunicações, ele perdeu a embocadura e também queria votar
nesta Casa matéria federal. O Deputado Alencar da Silveira sempre
foi um dos grandes defensores de que o centro administrativo fosse
instalado no Carlos Prates. Mas há momentos que têm de ser
aproveitados e coisas que não podem deixar de acontecer naquela
hora.

Houve a primeira intenção do Governador Aécio Neves, que
realmente foi a de levar o centro administrativo à região do Carlos
Prates, mas, por falta de sensibilidade, não diria nem do governo
federal, mas da própria lnfraero, interesses menores não deixaram
que acontecesse a transferência do Aeroporto Carlos Prates, que à
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época seria para qualquer outro lugar. A Pampulha, por exemplo,
comportava aqueles vôos, uma vez que, também por desinteresse da
lnfraero para com a população das cidades, o Aeroporto de Confins foi
desativado e todos os vôos foram transferidos para o Aeroporto da
Pampulha. Graças a Deus, não aconteceu nenhuma fatalidade com
aviões comerciais - na Pampulha, tivemos alguns acidentes de menor
monta, com aviões pequenos, mas nenhum com grandes aviões, o
que foi muita sorte, que nos sorriu durante muito tempo.

Veja V. Exa. que o despreparo na transferência dos vôos comerciais
do Aeroporto da Pampulha para Confins trouxe traumas, entre eles
dificuldades na fluidez do tráfego e a questão do táxi, um grande
problema na região metropolitana, que não é resolvido por falta de
sensibilidade de algumas das autoridades e por excesso de zelo de
outras. Entre estas outras, está a diretoria do DER-MG, no que se
refere ao estudo de concorrência pública na área de transportes.

Há mais de 30 anos, antes do meu primeiro mandato, havia um
planejamento para a concorrência do sistema público de transporte
metropolitano e intermunicipal de Minas Gerais. As poucas
concorrências que existiram no Brasil foram duas ou três, no governo
Fernando Henrique, sendo uma delas relativa ao trecho Ubá-Brasília,
com um único ônibus por dia - normalmente, dever haver três veículos
para fazer essa linha -, a qual rendeu à União R$700.000,00 de ágio
para autorização de seu funcionamento.

Depois disso, nunca mais se falou em concorrência no Brasil, nos
níveis federal e estadual, nem nas linhas metropolitanas de Belo
Horizonte. O que poderíamos arrecadar com uma concorrência no
sistema de transporte, tão ilegal quanto o serviço de táxi de um
Município para outro, é perdido. Existe uma superproteção por parte
do DER, principalmente das Diretorias Metropolitana de Transporte e
de Transporte de Passageiros, criando uma dificuldade violenta para
os passageiros do Aeroporto de Confins. O táxi vai daqui para lá com
passageiro, mas não pode voltar com outro, e vice-versa.

Eu não queria falar isto, mas há negligência e, possivelmente, até
corrupção por parte do Diretor de Transportes do DER na
hiperproteção aos empresários de ônibus, o que nos deixa tristes e
preocupados.

Quando houve o problema de levar o centro administrativo para o
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Carlos Prates, buscamos, junto ao Governador, que o levasse
para a região da Pampulha - especificamente para Venda Nova, meu
Distrito, pois sou o único Deputado desta Casa que nasceu lá -,
principalmente por três fatores: a localização viária, que permite
acesso a todos os lugares de Minas Gerais; o acesso aos dois
aeroportos; e o fato de ser um dos mais sofridos lugares da região
metropolitana, por ter baixo índice de desenvolvimento, à exceção da
época dos governos Hélio Garcia, Tancredo Neves e Aécio Neves.
Estamos descobrindo o desenvolvimento naquela região.

Não poderia deixar de dizer que participamos dessas decisões.
Venda Nova será a Capital de Minas, e V. Exa. pode estar certo de
que a população será beneficiada. Estou orgulhoso de dizer que o
Governador Aécio Neves tem trabalhado para isso. Em contrapartida,
fizemos uma denúncia. A questão do DER prejudica o governo, pois
poderíamos arrecadar uma fábula de recursos, mesmo para aplicar
nas estradas, se houvesse concorrência dos ônibus que fazem
transportes intermunicipal e metropolitano no Estado.

Já não é possível que exista um transporte ilegal com a conivência
do Estado, do Ministério Público e do Judiciário. Quando o Juiz julga
uma questão contra o ônibus, um grupelho do Ministério Público
defende; no Tribunal de Justiça, cria-se uma câmara especial para
resolver os problemas do pessoal do transporte - não é para julgar,
mas para resolver. Há mais de 40 anos não existe concorrência para o
transporte público em Minas Gerais.

Sr. Presidente, V. Exa. há de convir em que isso é uma vergonha,
embora nosso Governador tenha feito tantas grandezas para Minas. A
participação do DER tem sido vergonhosa nesse ponto. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de prestar um
esclarecimento ao Deputado Alencar da Silveira Jr. a respeito da
rejeição do seu projeto na Comissão de Constituição e Justiça.
Opinamos pela inconstitucionalidade do projeto. Acompanhei a lavra
do relator, por ser o projeto eivado de vício de iniciativa. Somente a
União pode legislar sobre essa matéria. Muitas vezes o projeto é
julgado inconstitucional, mas cabe à nossa Comissão analisar sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Reconheço seu
trabalho, buscando ações dessa natureza há longo tempo, mas nossa
Comissão entendeu, tendo em vista o decreto federal citado pelo
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relator, que a iniciativa de legislar sobre essa matéria é exclusiva
da União.

Faço questão de fazer esse esclarecimento ao Deputado Alencar da
Silveira Jr., uma vez que não se encontrava no Plenário para
sustentar seu projeto. Razão maior, em que pese a nosso respeito.
Entendemos sua luta de longo tempo, mas, conforme o relatório
aprovado pela Comissão, opinamos pela inconstitucionalidade do
projeto, por vício de iniciativa parlamentar. Parabenizo o Deputado
Alencar da Silveira Jr., mas nossa Comissão analisa o tripé para que o
projeto possa ter sustentabilidade nesta Casa.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Em primeiro lugar, esclareço ao

Deputado Irani Barbosa que nunca fui Ministro da Comunicação.
Quando da deliberação do projeto, quem subiu à tribuna foi eu. O
Deputado Agostinho Patrús era Presidente e nomeou a secretaria com
Alencar da Silveira, Navarro e Ajalmar para participar da criação da
TV. Quem colocou em tramitação na Casa fui eu. Não sou Ministro,
sou radialista e jornalista.

Além disso, Deputado Irani Barbosa, se os táxis de Confins e Lagoa
Santa que trabalham no aeroporto tiverem permissão para trabalhar
em Belo Horizonte, lógico que a situação estará resolvida. Eles vão
com passageiro e voltam com passageiro. Lá, o passageiro é certo, e
aqui o pessoal tem que ficar rodando. Enquanto estão rodando, estão
pegando os passageiros em Belo Horizonte. Tenho a certeza de que
muitos taxistas não gostariam que colocassem mais 150 táxis de
Confins e mais 150 de Lagoa Santa aqui. Será que o taxista quer
inchar ainda mais esse sistema de táxi, em que o pessoal que mais
roda em Belo Horizonte, tão sacrificado, ficará mais sacrificado ainda?
O dito popular diz que "pau que dá em Pedro, dá em Manoel". Se o
taxista tem o direito de voltar e pegar passageiro lá, eles vão querer
ter o direito de rodar em Belo Horizonte, prejudicando os 5.600 táxis.
Para se ter uma idéia, uma placa em Confins custa R$40.000,00 e, se
isso acontecer, passará a custar R$1 00.000,00.

Na mesma hora em que a BHTRANS autorizar isso, os táxis de
Confins e de Lagoa Santa ficarão incorporados à frota de Belo
Horizonte. Então, as placas de táxi, que aqui custam R$1 00.000,00 ou
R$ -110.000,00 e lá custam R$40.000,00, passarão a custar
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R$150.000,00. Os taxistas daqui perderão com isso. A coisa é
séria e precisa ser conversada.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em momento nenhum falei mal da
Comissão. Pelo contrário, reconheço seu trabalho sério. Em momento
algum falei mal ou xinguei a Comissão. Apenas lembrei aos
Deputados que aqui estão desde a última legislatura, como é o caso
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que o que aconteceu hoje com o
aeroporto do Carlos Prates acontecia, àquela época, com o aeroporto
da Pampulha.

Quando fizemos o movimento dizendo que lugar de avião era em
Confins, convocamos a sociedade organizada, os moradores da
Pampulha e todos os segmentos afins.

Vale lembrar o que, à época, disse a Cristina, do PT, Administradora
Regional da Pampulha: "A Prefeitura de Belo Horizonte é contra levar
o movimento do aeroporto da Pampulha para Confins". Com a obra
que a Prefeitura ganhou, será que está sendo contra hoje? Terei,
aliás, oportunidade de mostrar a fala da Cristina da tribuna.

Para se chegar a Manaus ao meio-dia, o vôo sai de Confins às
6h30min, e, para se chegar a Confins a tempo, é preciso sair de Belo
Horizonte às 4h30min. Recebi crítica de vários companheiros e
amigos por causa disso. Alguns até me acordaram para dizer que
estavam saindo para pegar esse vôo, ao invés de ir para a Pampulha,
como no passado.

Em hora nenhuma fui contra a transferência do centro administrativo
do Carlos Prates para Venda Nova. O Deputado Irani Barbosa, mais
uma vez, está falando coisa que não existe. O que comentei foi que o
servidor público que hoje gasta 5 minutos para chegar ao trabalho no
Centro da cidade possivelmente passará a gastar 20 minutos. Mas
não tem problema. A iniciativa trará novo ânimo à região, e ela
necessita disso.

Na oportunidade, solicito ao Presidente que traga a Plenário outro
projeto de minha autoria que recebeu da Comissão de Justiça parecer
concluindo pela inconstitucionalidade. O projeto traz benefícios à
população: é o que proíbe a cobrança de estacionamento em
"shopping centers".

No Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba e 10 outros Estados não
se paga estacionamento em "shoppings". Apresentamos aqui o
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mesmo projeto aprovado no Rio de Janeiro. O projeto é
inconstitucional? E. Mas vamos aprová-lo, o Governador vetará, nós
derrubaremos o veto, e a população ganhará com isso. Discutiremos
depois na Justiça. O que não pode é uma pessoa ir ao "shopping",
para fazer compras grandes ou pequenas - não importa -, e ter de
pagar estacionamento. Antigamente não era assim.

Dois são meus apelos ao Presidente e aos Deputados. Primeiro,
trazer à Casa o projeto de transferência dos vôos do Carlos Prates
para a Pampulha, deixando que a Prefeitura, a Câmara Municipal e a
Assembléia Legislativa lhe dêem a devida destinação. Isso dará novo
ânimo àquela área, assim como está acontecendo em Venda Nova.

Segundo apelo: trazer a Plenário o projeto que acaba com a
cobrança de estacionamento em "shopping centers". Essa solicitação
não é só minha, mas de todos os mineiros.

O Deputado Irani Barbosa diz que Minas nunca teve licitação de
transporte; todavia, lembro-lhe que em Belo Horizonte, se não me
engano há três anos, a administração do PT, que dirige a BHTRANS,
fez licitação para transporte público municipal. Ademais, a licitação
também já aconteceu em outras cidades de Minas Gerais.

Mais uma vez, agradeço a V. Exa. e a todos os Deputados desta
Casa, a quem peço apoio para derrubarmos o parecer que concluiu
pela inconstitucional idade do projeto que desativa o aeroporto do
Carlos Prates. Dessa forma, haverá lá uma área livre que poderá ser
transformada. Ademais, temos de ver a questão da cobrança de
estacionamento nos "shoppings". Agradeço a V. Exa. a paciência e a
oportunidade que me concedeu para esclarecer essa questão.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Cumprido o objetivo da

convocação, a Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 2614/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovação - Votação, em
l Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.152/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n 9 1, com a Emenda n 2 1; declaração de voto - Discussão,
em 2Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 67/2004;
encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em l
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 89/2005;
encerramento da discussão - Discussão, em 22 turno, do Projeto de
Lei n2 1.221/2003; aprovação na forma do vencido em l turno -
Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n 2 4812003; aprovação na
forma do Substitutivo n2 1 - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei
n 2 1.911/2004; designação de relator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão de seu parecer - Discussão, em 1 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.565/2005; aprovação na forma do Substitutivo & 1;
prejudicialidade das Emendas n 9s 1 a 3; declaração de voto -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.06312006; aprovação
na forma do vencido em 12 turno; declarações de voto; questão de
ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Biliar - João
Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonidio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
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Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h10min, a lista de

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

P Parte
Ata

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

2? Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 22 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 12 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
- O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Durval
Angelo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei n Q 3.063/2006 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n°1.152/2003, do Deputado
Biel Rocha, que cria o Calendário Turístico de Minas Gerais, o
Questionário de Qualificação de Evento - QQE -, o Certificado de
Registro de Evento - ORE -, e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissões de Turismo e
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Turismo, que opina pela aprovação da
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de
Lei n°1.152/2003 na forma do Substitutivo n9 1, com a Emenda n Q 1.
A Comissão de Turismo.

Declaração de Voto
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, agradeço aos meus pares

pela aprovação, em 1 °turno, desse projeto, que cria o Calendário
Turístico de Minas Gerais e o Questionário de Qualificação de Evento,
o qual vem sendo debatido nesta Casa desde 2003 e recebeu nas
Comissões a contribuição dos nobres colegas para o seu
aperfeiçoamento. Esperamos que o projeto seja aprovado em 20
turno. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 67/2004, do Deputado Ivair Nogueira e outros, que
altera o art. 53 da Constituição do Estado, reduzindo o recesso
parlamentar. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta
na forma do vencido em 1 ° turno. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que há para apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1 9 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n
89/2005, do Deputado Edson Rezende e outros, que acrescenta
parágrafos ao art. 129 e altera a redação do "caput" do art. 162 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 1.221/2003, do
Deputado Sebastião Helvécio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar, na rotulagem dos alimentos produzidos e embalados em
Minas Gserais, a identificação e a quantificação de gordura "trans"
presente em sua composição. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 9 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 29 turno, o Projeto de Lei n 2 1.22112003 na
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forma do vencido em 1 Q turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n o 48/2003, do Deputado
Rogério Correia, que cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem
das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nQ 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n 9 48/2003 na forma
do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei no 1.911/2004, do
Deputado Paulo Piau, que acrescenta artigo á 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 constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n Q 1, que apresenta. A Comissão
de Cultura perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos
termos do § 2 do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da
matéria o Deputado Miguel Martini e lhe indaga se tem condições de
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estou sendo designado
agora. Por isso, farei uso do prazo regimental para emitir meu parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n
2.565/2005, do Deputado João Leite, que dispõe sobre a
responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes, botas e
luvas usados por seus empregados no Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com
as Emendas n2s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresenta, ficando prejudicadas as Emendas ns 1 a 3, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n g 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do Substitutivo
n2 1, ficam prejudicadas as Emendas n 2s 1 a 3. Está, portanto,
aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n2 2.56512005 na forma do
Substitutivo n 2 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Declaração de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

agradecer o apoio dos Deputados a esse projeto, apoio alcançado
também nas comissões. A Assembléia Legislativa e a Comissão de
Meio Ambiente têm se debruçado sobre a questão das águas do
nosso Estado. Esse projeto tem esse cuidado também, principalmente
com os trabalhadores que lidam com produtos tóxicos. A idéia é ter o
controle dos efluentes provenientes desse trabalho com produtos
tóxicos. Estamos dando também a oportunidade de o trabalhador ter
esse uniforme lavado na empresa, com todo cuidado, impedindo que
esses produtos tóxicos sejam levados para sua casa. Portanto, Sr.
Presidente, quero agradecer esse apoio ao nosso projeto, contando
também com ele para a votação no 22 turno. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
3.06312006, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.,
destinado à execução do Programa de Melhoria de Ligações e
Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em to turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 3.063/2006 na forma do vencido em 1 2 turno.
A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, gostaria apenas de agradecer a aprovação desse
projeto, que trará dignidade à nossa região do Vale do Rio Doce e a
alguns Municípios, aliás, da região central do nosso Estado, como é o
caso de Rio Vermelho, que ainda necessita do asfalto em 301km até se
chegar à cidade de Materlândia; de Serra Azul de Minas, que também
possui um trecho a ser asfaltado até à cidade de Santo Antônio de
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Itambé; de Coroaci, que terá asfalto até à cidade de Peçanha; e
de outros Municípios. Está também presente a Deputada Elisa Costa,
que terá a oportunidade de fazer a sua declaração de voto, pois é
também uma representante da nossa região.

Parabenizo o Governador pelos entendimentos feitos, deixando o
meu agradecimento, em nome do povo da região do Vale do Rio Doce
e da nossa região do Suaçuí, ao banco japonês, que, por meio do
Banco do Brasil, faz esse empréstimo ao governo do Estado para que
levemos, como já bem disse, dignidade ao povo daquelas cidades,
que tanto pleiteiam e reivindicam a questão do asfalto. Serão, se não
me engano, 12 ou 13 trechos daquela região que terão agora
concretizado o sonho do seu asfalto. Hoje o aprovamos em 2 9 turno, e
tenho certeza de que rapidamente esse projeto será sancionado pelo
Governador e o dinheiro estará na conta do Estado. Se Deus quiser,
antes mesmo do prazo das eleições do final de junho, teremos o início
das obras de diversos daqueles trechos.

Fica aqui o meu agradecimento, em nome do povo da nossa região,
principalmente Rio Vermelho, Serra Azul de Minas e Frei Lagonegro,
cidades que represento com muito orgulho nesta Casa. Deixo também
o meu agradecimento ao Governador do Estado e aos representantes
do banco japonês, pelo acordo firmado e empréstimo feito. Tenho
certeza de que ele levará dignidade e desenvolvimento ao povo da
nossa região. Quero agradecer, em especial, aos nobres colegas
Deputados e Deputadas desta Casa, que, de forma unânime,
aprovaram o Projeto de Lei n 2 3.063. Muito obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, quero cumprimentar o povo de Minas Gerais,
especialmente a nossa região do Vale do Rio Doce. Em nome do
Bloco PT-PCdoB, declaro o nosso apoio a esse projeto no l Q e no 2
turnos. Com isso, demonstramos a forma coerente e conseqüente
com que o bloco da Oposição se manifesta e age, nesta Casa
Legislativa, quando o interesse maior é o do povo de Minas Gerais e
das comunidades que mais precisam da ligação asfáltica para se
integrarem a um processo de desenvolvimento. Registro que a nossa
atuação tem sido pautada, de fato, pelo trabalho de Minas Gerais.
Fazemos sempre essa diferença em relação à forma como a
Oposição age no Congresso e na Câmara Federal.
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Também quero registrar que a região do Rio Doce, hoje,

compõe-se de 102 Municípios. Essa parte refere-se à região da bacia
do Suaçuí e das cidades em torno de Guanhães e dos Municípios que
fazem parte de um outro setor do Aio Doce, também uma região que
necessita muito do acompanhamento de políticas integradoras,
especialmente de projetos de desenvolvimento regional sustentáveis e
integrados a outras regiões do Rio Doce.

Hoje aquela região tem problemas graves com relação às questões
ambientais e à queima da mata nativa. Estamos trabalhando
alternativas de trabalho, de geração de renda e de ocupação para os
trabalhadores e pequenos produtores daquela região, que estão
ficando sem alternativas. E uma região que agora, com a ligação
asfáltica, se integra em outras localidades de Minas e do Rio Doce
para comercialização de seus produtos, principalmente da pequena
agricultura e da agricultura familiar. Há um processo de
desenvolvimento daquela região. Por isso esse projeto é tão
importante para o Vale do Rio Doce.

Quero deixar aqui não só um questionamento, mas também uma
lembrança. Relativamente às regiões em que o Pró-Acesso já teve
início, posso citar três trechos que são do Rio Doce, da Vertente do
Caparaó, região de Caratinga, em que as obras estão paralisadas.
Não sabemos os motivos de isso ocorrer. Por exemplo, citamos o
trecho que vai até a cidade de Pescador Dos 22km, apenas cerca de
10km foram feitos. E preciso retomar essas obras. Quanto à região
que chega até Capitão Andrade, as máquinas saíram do local, e os
trechos não foram concluídos. Além disso, na região que vai até São
Sebastião do Onça, as obras estão paralisadas. Esses são problemas
existentes na construção dos trechos da primeira fase do Pró-Acesso.

A primeira obra realizada foi na região de Pescador, há um ano e
meio. Dos 22km, cerca de 10km foram feitos. Há problemas na
execução de vários trechos do Pró-Acesso, os quais são importantes
para as pequenas comunidades. Por alguma razão, eles não estão
sendo concluídos. Encaminhamos solicitação ao governo do Estado e
às próprias empreiteiras, que devem dar prosseguimento às obras.

Registro a importância desse projeto para todo o Rio Doce, para as
pequenas comunidades e para os Municípios que se integram em um
projeto de desenvolvimento maior para Minas Gerais. Fica aqui o
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apoio do Bloco PT-PCdoB a essas regiões.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, senhoras e senhores,
Deputados, com certeza essa votação por unanimidade reflete o
sentimento desta Casa não apenas com relação a esse projeto, mas
também relativamente a um governo que se vem pautando pela
seriedade, pela competência, outro aspecto extremamente relevante
nas políticas públicas. O Governador Aécio Neves nos envia um
projeto em que solicita autorização para empréstimo, com o objetivo
de dar seqüência a um trabalho sério que vem fazendo de ligações
asfálticas em Minas Gerais.

Agora estão sendo beneficiadas a região do Aio Doce e a região
central do Estado, que apresenta grandes carências. Estamos
acompanhando, dando apoio e, acima de tudo, trabalhando com o
governo Aécio Neves para que Minas Gerais possa avançar, o que de
fato está ocorrendo.

Somos testemunhas de quanto representa para uma comunidade a
conquista do asfalto. No Centro-Oeste mineiro, onde vivo, pudemos
testemunhar o avanço que representou para a comunidade de
Leandro Ferreira, que já recebeu asfalto, assim como para São Roque
de Minas, Doresópolis e Várzea Bonita. Mas ainda há outras
demandas. Nesta semana mesmo, viajei de Itapecerica a Camachos,
com certeza uma das reivindicações que ainda resta daquela região.
Tenho absoluta convicção de que será atendida pelo Governador
Aécio Neves mais essa demanda do Centro-Oeste mineiro. O Centro-
Oeste, podemos dizer, é a última demanda de cidades sem ligação
asfáltica, que precisa ser atendida, e o será. Continuaremos
acompanhando e colaborando, para que isso se viabilize.

Há outros trechos, embora de cidades que têm ligações asfálticas,
que precisam ser feitos. Nesse sentido, precisaremos dar continuação
a esse trabalho. Por isso o Governador Aécio Neves está tendo um
apoio que nunca se viu na história de Minas, para continuar seu
trabalho.

Há o trecho que liga a cidade de Bom Sucesso a São Tiago, a
Nazareno, entre o Centro-Oeste e o Campo das Vertentes, o qual é
igualmente importante. Sem dúvida, situações como essa, em que
vemos o dinheiro público ser bem aplicado e em que vemos o governo
organizar-se e ter capacidade de buscar novos investimentos, devem
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servir de referência para o próprio governo federal.

Já ouvi alguns Deputados reclamarem de que a Oposição no
Congresso demorou a aprovar o Orçamento. Lembro, Sr. Presidente,
nosso querido Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que, só pelo
trabalho liderado pelo Governador Aécio Neves, foram acrescidos
mais R$1.800.000.000,00 no orçamento da União para compensar as
perdas dos Estados e dos Municípios com a Lei Kandir. Não fosse o
trabalho sério da Oposição no Congresso Nacional, não se
conseguiria esse complemento de R$1.800.000.000,00. Talvez seja
esse, Deputada Elisa, o dinheiro que está faltando para dar-se
seqüência às obras do Pró-Acesso. Então, tem sentido o trabalho
sério do Governador Aécio Neves e o que a Oposição tez para
sensibilizar o governo federal, a fim de que cumprisse a lei,
compensando os Estados pela perda com a Lei Kandir, que é da
desoneração das exportações. Esse trabalho sério feito em Minas
deve ser exemplo para o governo federal, que, por outro lado,
contingencia alguns bilhões de reais da Cide, não aplica, não faz os
investimentos para melhorar as estradas federais, no entanto, quer-se
proclamar como o governo que está salvando o País da miséria,
dando algumas migalhas aqui e ali.

Ontem à noite víamos, assustados, pela televisão, crianças
famintas, com 8 ou 10 anos, que trabalham ininterruptamente, dia e
noite, dizendo que não viam esperança. Há poucos dias, víamos
aquelas envolvidas com o tráfico de drogas. Agora vemos essas,
sucumbindo na fome e na miséria. A mãe de uma daquelas crianças,
paralítica, dizia: "Essa miseriazinha que a gente recebe por mês não
nos dá sequer esperança, porque isso não nos deixa sequer estudar
os nossos filhos. Precisamos é de emprego".

Ontem se divulgou, mais uma vez, o aumento do desemprego em
São Paulo, o aumento do desemprego no País. Por isso, Sr.
Presidente, fazendo estradas em Minas Gerais, administrando com
competência, o Governador Aécio Neves é exemplo para o País, que
não sabe o que é desenvolvimento no governo atual. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, cada dia
aprendo mais nesta Casa. Aprendo até hoje, nestes 17 anos de vida
pública, quando vejo a Deputada Elisa dizer: "Mas aqui temos um Pró-
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Acesso, que faltam 10km, mas o governo estadual não faz. Se
10km de asfalto demoram esse tempo todo, e o governo não
conseguiu fazer uma pontezinha na estrada que vai para Curvelo,
então V. Exa. está vendo que o negócio está difícil. Jogar pedra aqui é
fácil; agora, lembrar que a ponte está caída lá e que o proprietário
estava cobrando pedágio, ninguém lembra. O Deputado Carlos
Pimenta lembrava ontem e falou certo. O governo federal não fez a
ponte, e fazemos um apelo, mais uma vez, para resolver o problema
da ponte antes de Curvelo.

Quando o companheiro Gustavinho tala de Serra Azul, lembro ao
Gustavo que estamos precisando de asfalto não só de Serra Azul a
Santo Antônio do ltambé, mas também de Santo Antônio do ltambé
até Alvorada de Minas e de Alvorada de Minas até o Serro, cidades
que não têm asfalto e que estarão nessa remessa.

Agradeço publicamente ao Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso
Líder nesta Casa. Há outra coisa, Sr. Presidente: se não é o Deputado
Alberto Pinto Coelho começar, desde sexta-feira, a mandar telegrama
e dar telefonemas... Olha que recebi, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, em meu gabinete, e todos os Deputados aqui receberam,
mais de 50 telefonemas. Deputado, vamos ao Plenário votar o Projeto
n 2 3.063 para resolver esse problema. Temos que parabenizar o
trabalho do Deputado Alberto.

Sr. Presidente, também queremos parabenizar a Oposição, porque,
se não fosse ela, neste exato momento não conseguiríamos votar este
projeto. Cabe agora aos Deputados da base do governo,
principalmente aqueles que ficaram nas Secretarias e estão
retornando a esta Casa, comparecerem ao Plenário, pelo menos para
votar. Temos aqui hoje a Deputada Elbe Brandão, que está sempre
presente, e o Deputado Bilac Pinto. A base do governo tem que fazer
o seu papel. Se é um projeto do governo, os Deputados da base de
governo têm que participar da votação expressivamente. O que digo
aqui agora é o que muitos Deputados tinham vontade de dizer à base
de sustentação do governo Aécio Neves, que precisa mostrar serviço.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, o Bloco PT-PCdoB, já
na votação do ano passado, quando autorizou o governo do Estado a
contrair empréstimo para o Pró-Acesso, explicitou a sua posição.
Temos nesta Casa uma conduta responsável; não fazemos oposição
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ao povo de Minas Gerais, ao contrário do que o PSDB e o PFL
fazem na esfera federal. O Deputado Domingos Sávio foi ingrato com
o Governo Lula. Aproximadamente, 34% dos recursos do Pró-Acesso
são federais e transferidos pela Cide. O recurso do projeto
estruturador - que esta Casa votou em audiência pública participativa
da Comissão de Participação Popular -, que permite ao Governador
fazer essas ligações asfálticas, é composto por recursos da Cide e do
Tesouro e oriundos de empréstimos autorizados pelo conjunto dos
Deputados desta Casa, inclusive os da Oposição. Consideramos que
investimento e infra-estrutura são estratégicos para o desenvolvimento
socioeconômico de Minas Gerais, principalmente para as regiões mais
pobres.

Foi muito importante haver esse entendimento. Deixamos muito
claro ao Líder do Governo e ao Presidente da Assembléia que
continuaremos nessa linha séria, correta. O clima de Brasília não
contamina esta Assembléia Legislativa. Minas Gerais, com o apoio do
governo federal, nunca recebeu tantos recursos quanto agora.

E muito estranho o Deputado Domingos Sávio vir falar dos pobres.
Apenas o Ministério do Desenvolvimento Social repassa
R$2.000.000.000,00 para Minas Gerais. E um milhão de famílias
atendidas pelo Bolsa-Família. Não entendo por que ele está contra tal
programa, que atende a um milhão de famílias em Minas Gerais,
inclusive as do Centro-Oeste mineiro. Divinópolis terá um restaurante
popular por investimento do Ministério do Desenvolvimento Social do
governo Lula e venderá refeição a R$1,00. Então, não entendo por
que o Deputado é contra os programas sociais do governo Lula.
Migalha de um Ministério, que aplica só em Minas Gerais
R$2.000.000.000,00?!

Devemos ter juizo na hora de fazer disputa política. A Oposição,
nesta Assembléia, o tem, por isso votou favoravelmente ao projeto
que autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo para realizar
as obras de ligação asfáltica necessária ao desenvolvimento regional.
Não podemos admitir que o País fique quatro meses sem orçamento.
O governo federal está querendo investir, está querendo acelerar os
projetos. Ontem mesmo a imprensa anunciou que Minas Gerais tem
de correr atrás de R$1.500.000.000,00, porque o orçamento federal foi
travado pela Oposição durante quatro meses. Votamos o orçamento

ai



'399
de Minas antes do dia 20 de dezembro, em um acordo com o
bloco da base de sustentação do governo, porque entendíamos que o
Estado precisaria, já no início do ano, do recurso disponibilizado.

Registro, mais uma vez, que, se a Oposição em Brasília fosse como
a de Minas, o Brasil avançaria mais, porque o governo Lula tem
aplicado muito na área social. Demonstro a minha frontal discordância
contra aqueles que criticam o Bolsa-Família, pois não se trata de
assistencialismo. Esse programa é sério, entende a renda como
direito do cidadão e está vinculado a outros de inclusão social. Quero
ver essas pessoas defenderem o fim do Bolsa-Família na próxima
campanha eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, manifestamos a nossa
satisfação pela aprovação desse empréstimo para a construção de
ligações asfálticas.

Esse projeto já deveria ter sido votado, não fosse uma emenda da
Oposição. Ouvimos um discurso que difere da realidade. Isso não
aconteceu pela ausência da base, mas porque a Oposição apresentou
uma emenda que impediria a privatização desses trechos. E
interessante ouvirmos as mensagens dessas cidades: 'Quem
desejará a concessão desses trechos?".

Essa emenda serviu para obstruir a apreciação desse projeto, que
interessa ao povo de Minas Gerais e já deveria ter sido votado. A base
do governo está presente e aprovou o Orçamento do Estado. Onde
está a base do governo Lula? Que governo é esse que não entrou em
entendimento com o Congresso para votar o Orçamento? A Oposição
é minoria. Como o governo não consegue colocar a sua base para
votar o Orçamento? Em Minas Gerais, a base do governo estava
presente para votar o seu. Em Brasília, o governo federal não
consegue votar o orçamento e coloca a culpa no PSDB e no PFL.
Cada um deve assumir as suas responsabilidades. Portanto, esse
projeto é importante e demonstra o que acontece em Minas Gerais: a
criatividade do governo e o diálogo internacional que o Governador
Aécio Neves reconstruiu, criando a possibilidade de recursos virem
sem contrapartida do Estado. E da responsabilidade da Assembléia
Legislativa e dos Deputados que representam o povo mineiro,
independentemente de serem da base do governo ou da Oposição, a
votação desse projeto social.
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Nunca Minas Gerais foi tão penalizada quanto neste governo

Lula. Antes, o nosso Estado recebia muito. No governo Itamar Franco,
a Fernão Dias foi duplicada, e isso continuou no governo do PSDB.
Contávamos com recursos para a duplicação de uma estrada de mais
de 500km. Até agosto, Minas Gerais enviou ao governo federal mais
de R$30.000.000.000,00, que representa mais que o Orçamento do
Estado. Quanto retorna?

Essa é a realidade e a verdade. Ouvi bem o que o Deputado
Domingos Sávio disse. Creio que se defenderá utilizando o art. 164,
mas ouvi bem o que disse. Transferência de renda é importante, mas
este país contava com uma rede de proteção social. Só na região de
Venda Nova, no último ano e no início deste, foram fechadas mais de
30 creches. As creches, as entidades, as associações eram a rede de
proteção social que existia no Brasil.

Hoje, 92% dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
vão para a transferência de renda. E de onde virá o dinheiro para a
rede de proteção social, rede que foi construída pelos brasileiros e
pelas brasileiras deste pais? Já não há recursos para essa rede, e ela
está morrendo.	 -

Foi a isso que o Deputado Domingos Sávio se referiu. E muito
comum entenderem tudo errado e começarem a dizer que tal
Deputado é contra isto ou aquilo. O que há é um desequilíbrio no
Brasil, e a Assembléia Legislativa deve discutir a questão.

E importante dizer que o Secretário Agostinho Patrús também votou
conosco o projeto que ele próprio capitaneou na Secretaria de
Transportes e Obras.

Essa é a realidade, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade de
fazer uso da palavra.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, caros colegas, levará
ainda um tempo que eu faça o pronunciamento oficial sobre o trabalho
que desenvolvi durante três anos e dois meses ao lado do mais novo
estadista brasileiro, que, certamente, marcará o século XXI do Brasil,
o Governador Aécio Neves. Foi um privilégio ocupar uma Secretaria
do Estado.

O combate às desigualdades regionais se faz com verba e com
verbo. Isso o Governador do Estado tem cumprido fielmente. O Pró-
Acesso é prova disso.
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O Norte, o Jequitinhonha, o Mucuri e o Vale do Rio Doce

absorvem 70% dos recursos do Pró-Acesso. E mais uma condição
que está sendo dada àquelas regiões, que alguns insistem em dizer
que estão esquecidas. Não é verdade. Elas não são mais esquecidas.
Têm firmado na educação, saúde e infra-estrutura parcerias amplas
com o governo federal, com a sociedade civil organizada e com as
tradições religiosas. E um novo tempo que já traz resultados.

Na última semana, em viagem oficial à minha querida Janaúba,
representei, com muita honra, o Presidente desta Casa. Hoje à tarde,
usarei a tribuna da Assembléia Legislativa para dizer das alegrias e
das tristezas que vive a minha cidade.

Peço a cada Deputado que se pronunciar neste Plenário a gentileza
de respeitar não só os colegas, mas também o povo de Minas Gerais
que nos assiste em tempo integral.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, registro, neste
momento, a tristeza que hoje cai sobre Montes Claros com o
falecimento da mãe do Vereador do PTB, Valcir da Ademoc.

O Vereador Valcir da Ademoc é um rapaz especial. Pobre, de
muletas, conseguiu, graças à sua capacidade pessoal e formação
moral, impor-se e exercer o seu mandato com galhardia. Hoje,
passamos pela angústia da morte de sua mãe, que, com certeza,
continuará protegendo Valcir e todos os mineiros.

Vale dizer, agora, Sr. Presidente, que devemos seguir o exemplo de
Aécio Neves, atual Governador de Minas e futuro Presidente do Brasil.
No momento mais difícil, decorrente das dificuldades que os
companheiros do Presidente Lula lhe têm causado, foi ele, o
Governador Aécio Neves, quem prestou-lhe solidariedade e pediu que
as denúncias tossem apuradas, mas que não se crucificasse o
Presidente.

Vejam também os senhores que o Governador já mandou licitar 70
trechos do Pró-Acesso, dos quais 68 estarão prontos até o dia 30 de
dezembro. Agora, com esses empréstimos internacionais,
conseguidos depois que ele resgatou o Estado de Minas Gerais, que,
honrando seus compromissos, pôde voltar a contraí-los, será dada a
ordem de início de vários outros trechos que vão melhorar a qualidade
de vida do povo mineiro.

Também quero comunicar que ontem estivemos em audiência com
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o Ministro, hoje Secretário de Obras, Paulo Paiva, do PTB,
acompanhados de um grupo de empresários que pedia a construção
de um trevo na rodovia que liga Taiobeiras a São João do Paraíso,
região com um dos menores IDHs do País, porque, em razão do Pró-
Acesso, do Governador Aécio Neves, a empresa já está implantando
ali um grande empreendimento madeireiro, pelo qual vai plantar
100.000ha de reflorestamento e construir uma serraria de grande
porte, que vai gerar, definitivamente, milhares de empregos.

Somos totalmente a favor - e tenho certeza de que o Deputado
Domingos Sávio também é a favor - dos Programas Bolsa-Família e
Bolsa-Escola, que já vêm-se desenvolvendo há muito tempo,
mudando de nome. Mas não podemos achar, de maneira alguma, que
esse é o fim dos problemas do Brasil. Precisamos é de ações como a
do Pró-Acesso, que leva empresas a se instalarem naquela região
mais pobre de Minas Gerais, que não é mais excluída como era,
gerando empregos definitivos, que é o que queremos.

Também quero lembrar o brilhante Deputado André Quintão da
situação da BR-135, que liga Montes Claros, todo o Norte de Minas e
a Bahia a Belo Horizonte, pedindo-lhe que nos ajude junto ao governo
federal para que essa rodovia tenha pelo menos um tapa-buraco.
Esse tapa-buraco é emergencial - portanto, com contratação direta -,
mas em três anos não se conseguiu planejá-lo, ainda que nessa
rodovia haja vários trechos com "panelões". E os Deputados
Estaduais são xingados, porque o povo não sabe que a razão disso é
que o governo federal fica inventando desculpas: "Mandei pagar um
dinheiro no mandato passado, mas usaram-no para pagar o 13°
salário". Ora, será que o governo vai ficar com essa conversa
eternamente, porque o Itamar usou esse dinheiro como quis? E
vamos ficar com o mesmo problema? Há três anos não passa uma
patrol no trecho de Itacarambi a Manga e Montalvânia - o povo da
região já chegou a se unir para pagar uma máquina. No dia 21 de abril
estive em Diamantina, com o Mauro, Diretor do DNIT, pedindo-lhe
que, como o governo federal não vai patrolar a BR-135 - que deveria
ser asfaltada, mas é só terra e nela nem a patrol consegue passar -,
delegue ao governo do Estado, para que o Governador possa, pelo
menos, patrolar e cascalhar os pontos críticos, para que o povo possa
transitar por aquela região do fundo de Minas Gerais, quase Bahia, ao
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invés de ir ficando cada vez mais na miséria.

Pedimos, André, que nos empenhemos juntos nessa ação,
lembrando-lhe, já que você faz esses comentários, que o Ministro
Walfrido, infelizmente, não é Ministro dos Transportes, porque, se o
tosse, essa situação já teria mudado; no Turismo, ele tem feito cada
vez mais.

O Deputado Carlos Pimenta - A Assembléia de Minas, em
reconhecimento ao trabalho que o Governador vem fazendo,
principalmente na recuperação da infra-estrutura do Estado, tem sido
sua parceira e se mostrado sempre presente. Hoje, demos o nosso
aval a esse trabalho fantástico que vem sendo feito na malha viária
estadual. Quem conhece o Vale do Rio Doce - e vejo aqui alguns
Deputados que têm ação política naquela região - sabe perfeitamente
da importância de se autorizar esse empréstimo para que seja
aplicado no Pró-Acesso da região do Vale do Rio Doce, a exemplo do
que acontece, hoje, no Norte de Minas, na cidade de Paracatu, no
Noroeste do Estado e no Vale do Jequitinhonha. Agora o Vale do Rio
Doce tem a oportunidade de integrar esse grande trabalho do
Governador Aécio Neves. Quase todas as cidades têm IDH5 bem
abaixo da média do Estado, que é 0,6. Sabemos da importância do
asfaltamento das vias públicas e das vias de acesso dessas cidades
para integrá-las efetivamente nos programas de desenvolvimento e
progresso do Estado de Minas Gerais.

Ontem eu falava sobre a BR-135 e também sobre a questão da
ponte. Alguns companheiros indagaram-me o motivo de uma palavra
tão forte. Estamos esperando essas ações há muitos anos. Aquela
tribuna é testemunha das inúmeras vezes que falei sobre a BR-1 35 na
Assembléia Legislativa. Estamos vendo entrar ano e sair ano, os
acidentes avolumando-se e as pessoas perdendo suas vidas nas BRs
do Norte de Minas Gerais. E, infelizmente, as ações têm sido muito
acanhadas. Não tivemos nenhum problema em elogiar o governo
federal quando mereceu, mas, na questão específica das BRs - citei
as BRs-251, 135 e 365 - não temos nenhum motivo para defender
nem sequer elogiar o governo federal. Estamos fazendo uma oposição
sem criticar apenas por criticar, mas as pessoas estão morrendo nos
acidentes ocorridos nas BRs. Recentemente alguns professores da
Unimontes que saíam de Montes Claros para as cidades vizinhas
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morreram num acidente violento, dos mais graves que
aconteceram no Norte de Minas. A BR-251 é a BR da morte. No
trecho de Francisco Sã até a Rio-Bahia acontecem acidentes todos os
dias. As pessoas vêem os buracos, a rodovia é mal traçada, malfeita,
malconservada, e os acidentes acontecem.

Por outro lado, parabenizo o Governador Aécio Neves pela
coragem, pelo arrojo, pela situação em que está colocando nosso
Estado, com uma das melhores malhas viárias das últimas décadas.
Nesse sentido elogiamos o Governador Aécio Neves. Cumprimos
nossa missão de dar um aval e autorizar esse empréstimo. Amanhã
ou depois, se o governo federal tiver a competência de atender o
Norte de Minas, não deixarei de elogiá-lo, mas, até então, é nota zero
para o governo federal e nota 12 para o Governador Aécio Neves.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Assim como toda a Bancada do
Partido dos Trabalhadores, também votei favoravelmente ao projeto,
porque é justo. O Programa Pró-Acesso refere-se a um empréstimo
feito pelo governo junto aos bancos internacionais. E correto e tem
que ser feito. Os juros são negociados com o Banco do Brasil. O
Senado Federal e o governo federal já deram seu aval para que esse
empréstimo seja feito para Minas Gerais. O projeto é justo, e votamos
favoravelmente.

Foi dito que o projeto foi aprovado porque houve acordo e o voto da
oposição na Assembléia Legislativa. No l Q turno foram 39 votos pela
aprovação do projeto, votado no painel. Tínhamos pelo menos 10
Deputados do PT e PCdoB no Plenário naquele exato momento. Se
não votássemos, o projeto não teria sido aprovado anteontem em 1
turno. Hoje, nem sequer pedimos verificação, o que possibilitou a
aprovação do projeto. Esse é um projeto justo. Não impediremos a
aprovação de projetos justos, mas queremos aperfeiçoá-los e discuti-
los. Essa é a função de todos os parlamentares e, mais ainda, da
Oposição. Nosso papel é fiscalizar para que as obras aprovadas
sejam realmente feitas e o dinheiro seja gasto de forma correta,
porque o povo mineiro é que pagará por isso e pelo empréstimo que
autorizamos para a realização das obras. E evidente que o papel da
Oposição foi importante.

A oposição ao Presidente Lula não tem agido dessa forma sempre -
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aliás, quase nunca. Por exemplo, o Fundeb ainda está no Senado
Federal. Quem está impedindo sua aprovação é a Oposição,
especialmente o PFL, que tem amarrado" a votação de um projeto
tão importante, que cria um fundo para a educação básica, da
educação infantil até o ensino médio, em substituição ao Fundei, que
é da 1 2 à 8 2 séries. Esse projeto precisa ser votado. Solicito aos
Deputados do PFL e do PSDB que nos ajudem a conversar com os
Senadores sobre a importância desse projeto e também com o
Governador Aécio Neves, que poderá ajudar-nos com sua influência
para que a Oposição de lá, que é maioria, não impeça a votação de
projetos importantes do governo federal, porque isso atrapalha o País.

Como já disse, o orçamento da União é o melhor da história do
Brasil, o que mais investimentos tem. São R$60.000.000.000,00 de
investimentos. Apesar disso, o projeto ficou enrolado na Câmara
Federal durante três meses e meio, por ação do PFL e do PSDB. Não
acho que esse tipo de Oposição esteja correta. Não procedemos
dessa forma em Minas Gerais e não o faremos nesta Casa, como
podem testemunhar o Presidente, Deputado Mauri Torres, e o
Deputado Rêmolo Aloise, ambos do PSDB.

Compreendo outras questões. Respondendo ao Deputado Carlos
Pimenta, não concordo com que o governo federal não tenha agido no
Norte de Minas. Pelo contrário. Vou muito ao Norte de Minas, onde o
Presidente Lula é muito querido. Há alguns dias, participei de uma
audiência pública em que estava presente o Deputado Carlos
Pimenta, comemorando a indústria de biodiesel que será instalada na
região. Todos os partidos concordaram que será a redenção do Norte
de Minas. A usina está programada, será construída pela Petrobras.

Cerca de 50 mil famílias dessa região tiveram, durante o governo do
Presidente Lula, água encanada, pelo programa do DNOCS, que
estava falido e foi recuperado. O Programa Um Milhão de Cisternas,
destinado a combater a seca, está andando bem. O Luz para Todos
chegou ao Norte de Minas, em parceria com o governo do Estado,
mas foi idealizado pelo governo federal. O Bolsa-Família, no meu
entendimento, não deve acabar, mas deve ser ampliado. O Presidente
Lula aumentou o beneficio para R$120,00.

O governo federal tem feito sua parte, mas existem problemas. As
estradas apresentam problemas? Sim. Por exemplo, 60km da BR-135,
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daqui a Montes Claros, estão cheios de buracos. Isso precisa ser
resolvido. O restante dessa rodovia que vai para Montalvânia está um
horror. Outras estradas mineiras também estão ruins. Posso
apresentar depois um mapeamento de problemas que não estão
resolvidos.

Compreendo que críticas podem ser feitas, especialmente em Minas
Gerais. Ontem, o jornal "Notícia" publicou a seguinte manchete:
'Minas corre para liberar R$1.150.000.000,00 do orçamento". São
investimentos para o nosso Estado. O jornal "Hoje" publicou:
"Prefeituras de Minas Gerais vão ter reforço de R$183.000.000,00,
anunciado ontem pelo Presidente Lula". O "Boas Notícias Semanais"
tala sobre o pacote da farmácia popular, habitação, universidade,
primeiro emprego.

Enfim, muitas ações têm sido empreendidas, para desespero da
Oposição, que julgou que, inventando e acirrando crises, derrubaria o
Presidente Lula. Isso foi por água abaixo. O telespectador
compreenderá por que o debate é feito aqui com tanta falta de
sensatez. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicitei a palavra pela

ordem porque pretendo, de forma objetiva, esclarecer uma questão,
sem nominar o Deputado. Não vejo razão para polemizar
desnecessariamente uma questão bastante óbvia. Não sei com que
intenção, mas, se alguém quis passar a idéia de que este Deputado é
contra o Bolsa-Família ou contra o Restaurante Popular, ou está
extremamente desintormado ou recuso-me a avaliar qual foi o
objetivo. Eu jamais disse isso. Esse programa, que tem natureza
social, que visa a assistir à família que esteja em situação não apenas
de pobreza, mas, muitas vezes, de miséria, não é novo. O nome é
novidade, e talvez nem seja mais, porque já está há alguns anos com
esse nome. Ele vem do governo Fernando Henrique sob o título de
Bolsa-Escola, Auxílio-Gás e por aí afora. O Bolsa-Família é um
programa importante, sim, como os restaurantes populares também.
O que este Deputado disse - e sustento com muita clareza, e vários
dos que me sucederam reafirmaram que esse é o sentimento de
qualquer pessoa que tenha o mínimo de responsabilidade para
analisar políticas públicas - é que precisamos de políticas que gerem
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desenvolvimento, emprego e a possibilidade de uma vida digna, e
não as pessoas ficarem eternamente dependendo desse tipo de
ajuda. Mais do que isso, disse e repito que o governo de Minas tem
dado exemplo ao executar políticas dessa natureza. Ao mesmo
tempo, a Oposição e o governo de Minas foram competentes e
responsáveis ao lutar por uma suplementação ao orçamento federal,
ou seja, não aprová-lo enquanto ele não fosse justo com o Estado. Se
o aprovássemos, estaríamos abrindo mão de um direito do povo
mineiro. Foram R$1.800.000.000,00 que o governo aumentou no
orçamento em razão dessa pressão. Então, o governo demonstrou
que a Oposição estava certa.

E ai vem a argumentação de que a Oposição está querendo fazer
mal ao País. O Deputado João Leite indagou por que não estão
votando. Será que é porque a Oposição maléfica do PSDB e do PFL,
segundo a visão de alguns, quer mal ao País? Será que é porque
inventamos alguma crise? O Brasil inteiro acompanhou a questão.
Será que inventamos o "mensalão'? Será que o PSDB e o PFL
inventaram uma crise? Ou será que não está havendo quórum ou
apoio suficiente, porque a Oposição vem investigando de uma
maneira dura no Congresso Nacional, com as CPIs, e parou com o
"mensalão"? E, parando com o "mensalão", o governo talvez tenha
passado a ter mais dificuldades para votar. Não seria essa a análise?
O mais triste é vermos algumas pessoas - o trabalho da CPI provou,
algumas assumiram a condição de réu confesso - choramingando
que, na verdade, receberam o dinheiro envolvido, mas que hoje são
outra pessoa, e o governo articula-se para inocentá-los. Será que é
isso que está errado?

Para que a verdade prevaleça, Sr. Presidente, dentro da ordem, e
por isso pedi a questão de ordem apenas para esclarecer. A Oposição
fez o seu trabalho para defender Minas no Congresso Nacional e
agora aprovou o orçamento. Aqui na Casa a base do governo vem-lhe
dando apoio desde o início. Quando a Oposição percebe que não dá
nem para tentar barrar, vota conosco. Otimo. Ficamos felizes que
votem conosco. Será que votariam contra as estradas do Pró-Acesso
ou o asfaltamento?

Apenas para esclarecer, Sr. Presidente: o Deputado Domingos
Sávio tem mantido uma posição de coerência. Queremos, sim,
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programas sociais, o restaurante popular. Isso é direito do povo
mais simples. O governo federal mandou dinheiro da Cide como se
estivesse repassando para Minas? E direito constitucional! Quer dizer
que, quando o governo repassa FPM para os Municípios, está
fazendo favor? Quando repassa a verba da Cide, que é direito dos
Estados, está fazendo favor? E a distribuição do bolo fiscal, não é
favor algum. Minas manda mais para o governo federal na
arrecadação do que recebe de volta.

Sr. Presidente, que a verdade prevaleça. Não temos absolutamente
nada contra programas de natureza social. Pelo contrário, queremos
que se ampliem. Mas desejamos uma política de desenvolvimento, de
responsabilidade, com um verdadeiro combate à corrupção, e não que
o governo se articule para salvar bandidos no momento em que forem
julgados pelo próprio Congresso Nacional. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Art. 164, Sr. Presidente, solicito a
palavra pelo art. 164 do Regimento Interno. Fui citado pelo Deputado
Arlen Santiago.

O Sr. Presidente - A Presidência não vai conceder a palavra a V.
Exa. pelo art. 164 do Regimento Interno, uma vez que V. Exa. não foi
citado ofensivamente por nenhum Deputado, muito menos pelo
Deputado Arlen Santiago.

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

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

ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 115 g LEGISLATURA, EM 11/4/2006
Às 151h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Ricardo Duarte, Sargento
Rodrigues, Dilzon Meio e Luiz Humberto Carneiro (os dois últimos
substituindo, respectivamente, aos Deputados Dinis Pinheiro e
Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência
enviada pelo Sr. Miguel Soldatelli Rossetto, Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário, publicada no "Diário do Legislativo" em
7/4/2006. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n
2.91912006, no 1 2 turno, para o qual designou como relator o
Deputado Gustavo Valadares. Passa-se à 14 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 29 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.70612005 e
3.005/2006 (relator: Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 2? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.345, 6.346,
6.352, 6.353 e 6.355 a 6.36012006. A Presidência comunica que,
devido às necessidades dos trabalhos, as reuniões serão realizadas
ordinariamente às terças-feiras, às 16 horas. 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, 25 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Ricardo Duarte -

Vanessa Lucas.
ATA DA 7? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4?

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
19/4/2006

Às 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Fahim Sawan e Ivair Nogueira
(substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, as Deputadas Maria Tereza Lara e Jô Moraes e
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os Deputados Pinduca Ferreira e Jésus Lima. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
problemas relativos à área da saúde em Betim: em especial, obter
esclarecimentos sobre a destinação das verbas, o sucateamento dos
equipamentos e a queda da qualidade no atendimento do Hospital
Público Regional Prof. Osvaldo Rezende Franco - Betim. A
Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Flávio
Moreira Matos, Secretário Municipal de Saúde de Betim; Rodrigo
Resende Costa, Diretor-Geral do Hospital Público Regional Prof.
Osvaldo Rezende Franco - Betim; Berenice Freitas Diniz; Diretora do
Sind-Saúde de Betim; e Claudio Alves de Carvalho, Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Jésus Lima,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais: logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Participam dos debates as
seguintes pessoas: Cleri Xavier, Márcio Lanna, Washington Luiz
Pereira, Geraldo Magela, Maria de Jesus, Juarez Moreira, Carlos
Alberto Santos, Roberto Martins, Maria Terezinha Silva Magalhães,
Samuel Augusto Siqueira e Paulo Carvalho. O Presidente nos termos
do art. 125 do Regimento Interno, prorroga a reunião por mais duas
horas. 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, 26 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM
19/4/2006

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e
esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
Presidente e Vice-Presidente e a designar relator. A seguir, determina
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Sebastião Helvécio e para Vice-Presidente o Deputado
João Leite, ambos por unanimidade. O Deputado Sebastião Helvécio,
Presidente "ad hoc", empossa o Vice-Presidente, Deputado João
Leite, e passa a ele a direção dos trabalhos. Este, por sua vez,
empossa o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, que, na
oportunidade, agradece a confiança nele depositada e designa o
Deputado Biel Rocha para relator da matéria. De comum acordo os
membros decidem que as reuniões ordinárias da Comissão serão
realizadas às quartas-feiras, às 16 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM

19/4/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Marlos Fernandes
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir: Projeto de Resolução flQ 3.129/2006. Projetos de
Lei n 2s 3.00512006, 2.324, 2.572. 2.693, 2.695, 2.710, 2.758, 2.816,
2.819, 2.828 e 2.832/2005, (Deputado Manos Fernandes); 2.834,
2.844, 2.865, 2.874, 2.883, 2.897, 2.902, 2.904, 2.903 e 2.905/2005
(Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 1? Fase da 22 Parte,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n g 3.12912006 e do Projeto de
Lei n 2 3.00512006 (relator: Deputado Marlos Fernandes). Passa-se à
2? Fase da 2? Parte, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n 9s 2.572, 2.693, 2.695, 2.710, 2.758, 2.816, 2.819,
2.828 e 2.832/2005 (relator: Deputado Marlos Fernandes) e 2.834,
2.844, 2.865, 2.874, 2.883, 2.897, 2.902, 2.904, 2.903 e 2.905/2005
(relatora: Deputada Vanessa Lucas). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente Biel Rocha - Doutor Ronaldo.

ATA DA 6? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 151 LEGISLATURA, EM 19/4/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Maria OUvia (substituindo esta ao Deputado João
Leite, por indicação da Liderança do Bloco BPSP) e Miguel Martini
(substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança
do Bloco PBSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado, em turno único, o Requerimento n 2 6.392/2006. Registra-se
a presença do Deputado João Leite. Passa-se à 3 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Miguel Martini (4) em
que solicita sejam convidadas as autoridades que menciona para
participar da reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, para se debaterem, em
audiência pública, o recolhimento, o repasse e os custos operacionais
da complementação de receita às serventias deficitárias do Registro
Civil das Pessoas Naturais; solicitando que sejam pedidos à
Secretaria de Estado de Fazenda o valor da receita mensal dos
últimos cinco anos e cópia do relatório circunstanciado de todos os
atos praticados, conforme o disposto no inciso li, do § 1 9 do art. 35 da
Lei n 9 15.414, de 30/12/2004, relativas a Cartórios de Registro de
Imóveis do Estado de Minas Gerais; solicitando sejam pedidos à
Secretaria de Estado de Fazenda informações sobre valor da
arrecadação dos últimos cinco anos de todos os cartórios da Capital e
dos cartórios de Municípios com população acima de 200 mil e abaixo
de 10 mil habitantes e possíveis pendências existentes relativas ao
cumprimento do § l Q do art. 35 da Lei n 9 15.424, de 2004; solicitando
sejam pedidas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
informações a respeito do plano de adequação e aprimoramento da
prestação de serviços notariais e de registro, bem como dos critérios
populacionais, socioeconômicos e estatísticos adotados para a fusão
e o desmembramento desses serviços, nos termos da Lei n 2 12.920,
de 1998; do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita realizar reunião
da Comissão para se discutirem os critérios para a instalação de
telefones públicos, comunitários, fixos e móveis nos distritos e nas
zonas rurais dos municípios de Minas Gerais; da Deputada Lúcia
Pacífico em que solicita seja feito apelo ao Secretário de Estado de
Defesa Social solicitando diligências a serem adotadas pela Delegacia
de Ordem Econômica com o propósito de investigar a denúncia de
concentração do mercado de drogarias nas mãos de poucas
empresas no Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Edson Rezende, Presidente.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N 2 16.919, EM 19/4/2006
Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Cecilia Ferramenta e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado
Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado
Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Cecilia Ferramenta,
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, a
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida
o Deputado Paulo Cesar para atuar como escrutinador. Feita a
contagem dos votos, são eleitos a Deputada Cecilia Ferramenta e o
Deputado Gustavo Corrêa para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Retomando a Presidência dos trabalhos,
a Deputada Cecília Ferramenta se designa relatora da matéria.
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, 27 de abril de 2006.
Cecilia Ferramenta, Presidente - Paulo Cesar - Ana Maria Resende.
ATA DA 7ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 9 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/4/2006
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Cecília Ferramenta e Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar e Biel
Rocha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2 Fase da 2 4 Pane (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.371, 6.391,
6.397 e 6.398/2006. Passa-se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento dos Deputados
Paulo Cesar e Dalmo Ribeiro Silva com a Emenda n 2 1, da Deputada
Maria Olívia, em que solicitam seja realizada reunião destinada a
audiência pública, corri os convidados que mencionam, para debater
as conseqüências das importações chinesas para a indústria mineira,
em especial, a de produtos têxteis, calçadistas, de fogos de artifício,
entre 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, 26 de abril de 2006.
Carlos Gomes, Presidente - Maria Olivia - Ana Maria Resende.

ATA DA 5? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 20/4/2006
Às 9h1 Smin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos da Política de Assistência Social. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir as Sras.
Marta Maria Castro Vieira da Silva, Superintendente de Assistência
Social, representando Maria Coeli Pires, Secretária de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes; Simone Aparecida Albuquerque,
Diretora do Departamento de Gestão do Sistema único de Assistência
Social - Suas; Rosilene Cristina Rocha, Presidente do Colegiado de
Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS; Maria do
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Carmo Vilamarim, membro da Comissão de Recursos Humanos
do Conselho Municipal de Assistência Social, representando Léa
Lucia Cecílio Braga, Presidente dessa Comissão; Maria Rosângela
Pinheiro Damaso, representante do Forum Mineiro de Assistência
Social; e os Srs. Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, Vice-
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social,
representando Marcelo Armando, Presidente do Conselho; e Carlão
Pereira, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 26 de abril de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão: Maria Olívia. -

ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 49 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 115ê LEGISLATURA, EM 20/4/2006
Às 1 Ohl Smin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e o Deputado Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Doutor Viana, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a educação a distância e o
desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da
comunicação. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n% 2.858, 2885, 2.901/2005, 2.928 e 3.02412006, em
turno único (Deputado Paulo Piau); 2.957,2.929 e 2.917/2006, em
turno único (Deputado Weliton Prado); 2.952 e 2.96012006, em turno
único (Deputado Doutor Viana); 2.918 e 2.966/2006, em turno único, e
2.989/2005 no 1 9 turno (Deputada Ana Maria Resende); 3.003 e
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2.95812006, 2.951 e 2.892/2005, em turno único (Deputado
Leonídio Bouças). A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião
para ouvir o Sr. Eduardo Ladeira, Gerente de Projetos da Puc Virtual,
convidado e representante da Sra. Maria Beatriz Gonçalves Ribeiro,
Diretora da Puc Virtual; a Sra. Juliane Corrêa , Chefe e Coordenadora
de Educação à Distância da UFMG, representando a Sra. Angela
Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, Diretora da Faculdade de
Educação da UFMG; e do Sr. Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente
Geral da Escola do Legislativo; que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Registra-se a presença da Deputada Elisa Costa. Passa-se à
1 2 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Doutor Viana, que conclui pela rejeição, no l turno, do Projeto de Lei
n° 2.161/2005 (redistribuída a proposição ao Deputado Doutor Viana),
é concedida vista do parecer à Deputada Elisa Costa. Passa-se à 21
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei ns 2.858, 2.885, 2.901/2005,
2.928/2006 (relator: Deputado Paulo Piau); 2.892/2005, 2.958,
3.003/2006 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 2.917, 2.929,
2.95712006 (relator: Deputado Weliton Prado); 2.918, 2.966/2006
(relatora: Deputada Ana Maria Resende; 2.952, 2.960/2006 (relator:
Deputado Doutor Viana), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 9s 6.283, 6.328, 6.329, 6.332, 6.341, 6.343, 6.351,
6.369, 6.370, 6.382, 6.386, 6.389, 6.402/2006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.741, 2.820,
2.839, 2.841/2005. Passa-se à 3 Fase da 2a Pane (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão, em conjunto
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com o
objetivo de se conhecer e discutir o Programa Mineiro de Educação
Ambiental, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
em parceria com entidades públicas, organizações privadas e ONGs;
Doutor Viana em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão, com o objetivo de se discutir a situação dos professores
designados da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG -;
Rogério Correia em que solicita audiência pública da Comissão, para
se discutir a situação das aposentadorias dos funcionários
designados, bem com a excessiva demora na publicação dos
funcionários afastados preliminarmente. 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, 27 de abril de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio Bouças -

Paulo Piau - Weliton Prado.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE

GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 25/4/2006
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Dinis Pinheiro e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e comunica que
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos da
Comissão. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Leonardo Quintão
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Paulo Piau e para Vice-Presidente o Deputado
Dinis Pinheiro, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad
hoc", o Deputado Paulo Piau empossa o Vice-Presidente, Deputado
Dinis Pinheiro, a quem passa a direção dos trabalhos. Este, por sua
vez, empossa o Presidente, Deputado Paulo Piau, a quem devolve a
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direção dos trabalhos. Fica acordado entre os membros da
Comissão presentes que as reuniões ordinárias serão realizadas às
quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, na
mesma data, às 16h30min, para se discutirem e votarem proposições
da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria Resende - José Henrique.

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/4/2006
Às 9h45min, comparece no salão do prédio do antigo cassino, em

Lambari, o Deputado Laudelino Augusto, membro da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Diizon Meio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso lii, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a conhecer e debater o
resultado do processo licitatório para exploração das águas minerais,
realizado pela Codemig por meio do Edital n Q 04/2005, e os termos do
protocolo de intenções assinado pela Codemig e pela Copasa
referente à concessão do direito de exploração mineraria nos
Municípios de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari; e comunica o
recebimento de ofício do Sr. João César de Freitas Pinheiro, Diretor-
Geral Adjunto do DNPM, justificando sua ausência nesta reunião. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Antônio Martinho. Gerente de Desenvolvimento da Codemig; Eugênio
Alvares de Lima e Silva, Coordenador de Projetos Estratégicos de
Aguas Minerais da Copasa; Margarida Maria Dantas Lhamann,
representante do Grupo Cidade Cidadã - GCC; Marília Beirão de
Noronha, Presidente da ONG Nova Cambuquira; Maria do Carmo
Santos Pinto, Presidente da ONG Nova Baden; Márcio Biaso de
Oliveira Sansão, Presidente do Conselho Fiscal - Acil; Nélson Teodoro
de Meio, Presidente da Câmara Municipal de Lambari; Maurílio
Mansilha dos Reis, Presidente da Comissão de Aguas Minerais da

kik



1420
Câmara Municipal de Caxambu; Gabriel Tadeu Franqueira
Junqueira, Engenheiro Geólogo - Assistente Técnico do Ministério
Público de Minas Gerais, e Noé Alves de Aquino, representante dos
ex-funcionários da Super Agua, que são convidados a tomar assento
à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Laudelino Augusto tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Piau - João

Leite - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 25/4/2006

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Mala, Sargento Rodrigues e Doutor Viana (substituindo este ao
Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Mala, 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 apreciar a matéria constante na
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.107/2006
e informa que designou o Deputado Sargento Rodrigues para relatar a
matéria. 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 2s 6.437 e
6.442/2006. Passa-se à 39 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
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que solicita seja enviado a manifestação de aplauso aos policiais
civis e militares mencionados, em razão de sua participação na
investigação e no processamento do inquérito policial que resultou na
apreensão de armas, munição e drogas, bem como na identificação e
na prisão de uma quadrilha autora de cinco homicídios na região do
Bairro Nova Contagem; e em que pede seja realizada reunião para
apurar, em audiência pública no Município de Itaobim, os fatos
descritos no Boletim de Ocorrência n Q 2.305/2004, que trata das
constantes ocorrências de furto de gado na região. E aprovada a
Emenda n 9 1, em que se pede seja enviado ofício ao Promotor de
Justiça Carlos Eduardo Avanzi de Almeida, ao Delegado Regional
Cleber José Penidor e ao Tenente Coronel Sandro Lúcio da Fonseca,
Comandante do 19 Q Batalhão da PMMG, encaminhando o anexo
desse requerimento e solicitando providência com relação aos fatos
narrados no mencionado boletim. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/4/2006
Às 114h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro
Leão, Sebastião Costa e Antônio Júlio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Elbe Brandão, 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 3.170
e 3.175/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.184 a 3.186/2006
(Deputado Gilberto Abramo); 3.171, 3.172 e 3.180/2006 (Deputado
George Hilton); 3.168 e 3.183/2006 (Deputado Sebastião Costa);
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3.167, 3.169, 3.177 e 3.182/2006 (Deputada Elbe Brandão); 3.176
e 3.17812006 (Deputado Gustavo Corrêa); e 3.173 e 3.174/2006
(Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1 4 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
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no l Q turno, do Projeto
de Resolução n2 3.15512006 (relatora: Deputada Elbe Brandão); e dos
Projetos de Lei n 2s 2.91212005 na forma do Substitutivo n2 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.947/2006 na forma do Substitutivo
n 2 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, registrando-se o voto
contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão): 2.953/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição); 3.068/2006
com a Emenda n 9 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva): e
3.14012006 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 12 turno, dos Projetos de Lei &s 2.77212005
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição); e 3.057/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro
Leão). O Projeto de Lei n2 3.018/2006 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela
Comissão. E convertido em diligência à Secretaria de Planejamento e
Gestão o Projeto de Lei ri 2 3.151/2006 (relatora: Deputada Elbe
Brandão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de
Lei n9 3.108/2006 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei n2s 2.986 e 3.120/2006 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.146, 3.153, 3.159 e
3.162/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão): 3.152 e
3.156/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição); e 3.157/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Passa-se à 32 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
ns 3.011/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), 3.143/2006
(relator: Deputado Gilberto Abramo), 3.145/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva), 3.163/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa),
3.148/2006 (relator: Deputado George Hilton), e 3.147/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa); e ao DER-MG o Projeto de Lei n
3.166/2006 (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, 27 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Adelmo

Carneiro Leão - Gilberto Abramo.
ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 25/4/2006
As 1 6h4smin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação
da Liderança do Bloco BPSP) e os Deputados Paulo Piau e José
Henrique (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e ésubscrita 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
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados
Paulo Piau, José Henrique e Ana Maria Resende (2), em que solicitam
seja realizada reunião para 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"; e seja realizada reunião para debater o tema
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"Gestão ambiental pública - planejamento e aplicação" e os
subtemas "O conhecimento como instrumento de governança
ambiental" e "Instrumentos de gestão e planejamento ambiental -
indicadores de eficiência de políticas públicas em meio ambiente".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Gomes.

ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS

PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM
251412006

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Weliton Prado e Doutor Ronaldo
(substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por indicação da
Liderança do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria
Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Doutor Ronaido, 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 proceder à argüição pública das Sras. Avani
Avelar Xavier Lanza e Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado,
para comporem o Conselho Estadual de Educação, e, se possível,
apreciar os pareceres dos Relatores. A Presidência passa a palavra
às Sras. Avani Avelar Xavier Lanza e Arminda Rosa Rodrigues da
Mana Machado para exposição de suas experiências acadêmicas e
profissionais, ressaltando aspectos que jugarem importantes de seus
"curriculum vitae" e os motivos que as levaram a se candidatarem à
indicação. Fazem uso da palavra o relator Deputado Weliton Prado e
a Presidente, também relatora, Deputada Ana Maria Resende, que
fazem os seus questionamentos. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, a
Presidente agradece o comparecimento das indicadas e suspende a
reunião para a retirada delas. Reabertos os trabalhos, são submetidos
a discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os
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pareceres sobre as indicações das Sras. Avani Avelar Xavier
Lanza, professora aposentada da LtMG (relator: Deputado Weliton
Prado); e Arminda Rosa Rodrigues da Mana Machado, Consultora da
Secretaria de Estado de Educação e Coordenadora do Instituto
Libertas de Educação e Cultura (relatora: Deputada Ana Maria
Resende, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extrordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana -

Dalmo Ribeiro Silva - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N Q 485/2006

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n2 48512006, 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 Sra.
Avani Avelar Xavier Lanza para compor 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 Q , do mesmo diploma legal.

A Sra. Avani Avelar Xavier Lanza é graduada em Pedagogia e em
Letras e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas
Gerais, tendo-se aposentado como professora da Faculdade de
Educação. Atuou, ainda, como professora em diversos outros cursos
de graduação e pós-graduação do Estado e como consultora da
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais em projetos
pedagógicos voltados para o aperfeiçoamento dos métodos de ensino
e para a capacitação de professores.

A professora foi argüida por esta Comissão Especial, tendo
demonstrado vasto conhecimento das questões de interesse das
políticas educacionais no Estado, bem como das possibilidades de
atuação do Conselho Estadual de Educação no trato das matérias de
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sua competência, evidenciando preparo para o exercício do cargo
para o qual foi indicada.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação da

Sra. Avani Avelar Xavier Lanza para compor o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Weliton Prado, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 485/2006

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
professora Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado 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 senhora Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado, Bacharel e
Mestre em Psicologia, com cursos de especialização nas áreas de
Orientação Educacional e Educação a Distância, entre outros, possui
experiência profissional como professora da UFMG e da Faculdade de
Cências Médicas, como orientadora educacional de escolas privadas
do Estado, além de ter participado de diversos projetos relativos à
capacitação profissional de professores e ao desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola pública.

Durante a argüição pública realizada por esta Comissão, a
professora demonstrou domínio das questões afetas à educação, bem
como conhecimento das dificuldades atualmente enfrentadas pelo
pelo poder público para a melhoria da qualidade do ensino no Estado,
evidenciando capacidade e preparo para ocupar o cargo de
Conselheira para o qual foi indicada.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação da

professora Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para compor,

1
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como Conselheira, o Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Weliton Prado - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 485/2006

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n2 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 do Sr.
Francisco César de Sá Barreto para compor o Conselho Estadual de
Educação.

Nos temos 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.

O Sr. Francisco César de Sá Barreto é graduado em Física pela
UFMG e pós- graduado pela Universidade de Pittsburg (EUA), nos
graus de Mestre e Doutor, na mesma área de conhecimento. Possui
extensa experiência profissional na área acadêmica, notadamente na
UFMG, tendo-se destacado não somente por sua atividade como
professor, mas também por seu desempenho à frente de cargos
administrativos, inclusive o de Reitor, e por sua extensa participação
em colegiados e órgãos dessa Universidade.

Durante a argüição pública realizada por esta Comissão, o professor
demonstrou profundo conhecimento das questões relativas à
educação e das dificuldades atualmente enfrentadas por educadores
e pelo poder público para a melhoria da qualidade do ensino no
Estado, evidenciando capacidade e preparo para assumir o cargo
para o qual foi indicado.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação do

Sr. Francisco César de Sá Barreto para Conselheiro do Conselho
Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite -

Neider Moreira.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 485/2006

rÀ
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Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem 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 do Sr. Faiçal
David Freire Chequer para compor, como Conselheiro, o Conselho
Estadual de Educação.

Nos temos do art. 111, "c", do Regimento Interno, foi constituída
Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação, em
conformidade com o art. 146, § 1 2 , do mesmo diploma legal.

O Sr. Faiçal David Freire Chequer é graduado em Direito e em
Letras e ocupa atualmente os cargos de Reitor da Universidade de
ltaúna e de Conselheiro Seccional da OAB-MG. Fundador do Colégio
Paulo VI, possui ainda experiência profissional como professor de
ensino superior e como membro do Ministério Público de Minas
Gerais.

Argüido por esta Comissão Especial, o professor mostrou-se apto a
assumir o cargo para o qual foi indicado, evidenciando conhecimento
da questão educacional, tanto em seus apectos gerais quanto em
seus desdobramentos no âmbito do Estado, especialmente no que
concerne à atuação do Conselho Estadual de Educação como órgão
normativo, consultivo e fiscalizador dos sistemas estadual e municipal
de ensino.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação do

Sr. Faiçal David Freire Chequer para compor o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite -

Neider Moreira.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N

16.919
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n Q 16.919, que altera a Lei n 9 11.547, de 27/7194,
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que proíbe a venda de bebidas alcóolicas em bares, restaurantes
e estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias
estaduais.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n
535/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
inciso 1, alínea "b", do Regimento Interno, examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n 2 16.919 pretende, entre outras alterações,

acrescentar à Lei n Q 11.547, de 27/7/94, dispositivo que proíbe a
venda, para consumo no local, de bebidas alcóolicas em postos de
combustíveis e serviços localizados nas áreas urbanas do Estado e
em suas lojas de conveniência. Ouvida a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, o Governador entendeu que tal medida
poderá ocasionar impactos econômicos e financeiros danosos a tais

estabelecimentos comerciais", por isso opôs veto ao inciso II do art. 1
da proposição.

Entendemos, entretanto, que o inciso em questão pode contribuir
para a diminuição do grande número de vítimas de acidentes de
trânsito causados por ingestão de bebida alcóolica. No Brasil, cerca
de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos, e a
maioria desses acidentes tem como causa o álcool ingerido pelos
condutores dos veículos. As lojas de conveniência dos postos são um
forte atrativo para a ingestão de bebidas. Portanto, a medida ajudará a
combater dois males de nossa sociedade: o consumo de álcool e os
acidentes de trânsito.

A Organização Mundial de Saúde faz uma série de recomendações
para a redução do consumo do álcool. entre elas a diminuição do
acesso à bebida, mediante redução do número de pontos de venda, o
aumento de preços, o controle da propaganda, a intervenção nas
escolas e a criação de redes de tratamento. A proposição de Lei n°
16.919, em nossa visão, segue tais recomendações, ao tomar a
iniciativa de reduzir os pontos de venda.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, os gastos
com internações decorrentes do uso indevido do álcool e outras
drogas ultrapassaram R$310.000.000,00, no triênio 1995-97, com o
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alcoolismo ocupando o quarto lugar no grupo de doenças mais
incapacitantes.

Assim, entendemos que os alegados impactos econômicos e
financeiros da medida sobre os estabelecimentos comerciais serão
muito inferiores aos danos sociais, de saúde e econômicos causados
pela ingestão abusiva e irresponsável de álcool.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição ao veto parcial à

Proposição de Lei n°16.919.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Paulo Cesar - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.742/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n 2 2.742/2005

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente Desportiva, com sede no Município de Itatiaiuçu.

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 Associação Comunitária Beneficente Desportiva, em

funcionamento desde 1980, possui como objetivo essencial promover
ações objetivando a melhoria da qualidade de vida da população
carente do Município de Itatiaiuçu. Para tanto, desenvolve atividades
nas áreas de educação, saúde e assistência social; defende os
direitos das pessoas portadoras de deficiência física; promove a
inserção dos seus associados no mercado de trabalho; orienta a
comunidade sobre a preservação do meio ambiente.

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

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
& 2.742/2005 em turno único.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
2.852/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
dar a denominação de Papa João Paulo II ao trecho da Rodovia MG-
10 compreendido entre a Avenida Vilarinho, no Município de Belo
Horizonte, e o entroncamento da Rodovia MG-424.

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

Fundamentação
Caro! Woyjitila, "o polonês que virou papa", foi um marco na história

recente da humanidade. Transcendendo a atuação religiosa, ele
influenciou as profundas mudanças sociais e políticas ocorridas no
final do século XX.

Viajando pelo mundo, esteve em Belo Horizonte e, do alto da
Avenida Afonso Pena, emocionou a multidão que a correu para vê-lo e
ouvi-lo. A praça de onde contemplou o horizonte da capital mineira
hoje se chama Praça do Papa.

A homenagem que esse orientador de povos e nações merece dos
cidadãos de Belo Horizonte e de Minas é por demais adequada,
quando se pretende denominar um trecho de rodovia dentro do
Estado com o nome de Papa João Paulo II.

Dar o seu nome a essa importante via de ligação é justo e oportuno,
pois representa a gratidão de uma comunidade e registra a lembrança
desse líder.

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

2.852/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.

rÀ
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Roberto Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.969/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela
visa dar a denominação de Lino José de Figueiredo ao trecho da
rodovia que liga os Municípios de Bocaiúva e Guaraciama.

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

Fundamentação
Nascido em Montes Claros no ano de 1908, Lino José de

Figueiredo, ainda criança, foi com a família para o então Distrito de
Santa Clara, hoje Guaraciama. Mesmo jovem, orientado pelos pais,
começa a participar da vida política de Bocaiúva.

Companheiro de José Maria Alkimim e primo de Dona Maria da
Conceição Figueiredo de Souza, mãe de Herbert de Souza, o Betinho,
e de Henrique de Souza Filho, Henfil, foi ele mais tarde vereador por
vários mandatos e vice-prefeito de Bocaiúva. Seu jeito peculiar de
fazer política, caracterizado pela coragem e solidariedade, torna-o
homem público respeitado e querido na região:

Conciliador e firme nos seus compromissos, deixa um legado e uma
promessa de servir à coletividade. Dois dos seus 14 filhos são hoje
líderes que trabalham para a continuação cia obra do pai.

Diante das considerações aventadas, é pertinente a homenagem
que se quer fazer a esse político de Minas Gerais.

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

2.96912006 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Roberto Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.990/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n

2.990/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Amparo, Assistência e Desenvolvimento da Infância, da Juventude e
da Família, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial promover ações objetivando a melhoria da qualidade de
vida da população local.

No âmago de seu objetivo maior, protege a saúde da família, da
gestante e das crianças; proporciona às mães orientação, buscando
mudança nos seus hábitos alimentares; dá-lhes instrução sobre o uso
e a manipulação de medicação caseira; conscientiza-as para a prática
diária da higiene.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, cria frentes de trabalho
voluntário e recebe doações de recursos de qualquer natureza,
indispensáveis ao fiel cumprimento das finalidades do seu estatuto.

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 2.990/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.094/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Programa de Ação Solidária - PAS
Minas, com sede no Município de Contagem.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem

WILlei
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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 o desenvolvimento e o

acompanhamento das propostas que orientam as políticas públicas
destinadas a atender às demandas da educação, da saúde, da
qualificação profissional, do saneamento básico, da moradia, do meio
ambiente e do esporte, assim como das propostas que atendam aos
interesses e direitos das crianças, jovens e idosos carentes.

Busca cumprir os principais mandamentos dos Estatutos do Idoso,
da Criança e do Adolescente, bem como as diretrizes da Organização
Mundial da Saúde e participa no processo de elaboração e execução
de projetos e programas governamentais, da iniciativa privada e do
terceiro setor voltados para o desenvolvimento sustentável em Minas
Gerais.

Tem atuação destacada no campo da segurança pública, do esporte
e lazer que envolvem a participação de crianças, jovens e idosos em
campeonatos e eventos recreativos.

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

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

3.094/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.068/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n g 534/2006, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei flQ 3.068/2006,
que altera a Lei Delegada n 2 53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 231312006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

rs
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fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A alteração que se propõe na estrutura organizacional da Secretaria

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento objetiva a otimização do
atendimento prestado ao setor agropecuário do Estado, bem corno o
cumprimento das diretrizes e prioridades definidas no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, ressaltando-se a missão
estabelecida no Plano Diretor daquela Pasta, que é a de promover o
desenvolvimento sustentável do agronegócio e do meio rural mineiro.
Tais modificações propiciarão 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
familiar, segundo esclarece a exposição de motivos que acompanha a
proposição.

De acordo com os dados apresentados na exposição de motivos, o
destaque que se pretende dar à agricultura familiar é relevante em
razão de vários aspectos, destacando-se, entre outros, a quantidade
de estabelecimentos agropecuários familiares (77,3%) e a fração por
estes ocupada do território estadual (30,2%), a sua participação na
receita agropecuária (24,6%), bem como na produção dos principais
alimentos básicos para o consumo da família e para o mercado, além
da ocupação de grande parte da população rural (65%).

Para tanto, a proposição em exame propõe a criação de uma
Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar, que contará com
uma Diretoria de Desenvolvimento Rural, e de uma Assessoria
Jurídica. Para atender à nova estrutura, são 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.

Quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, a proposição
atende aos pressupostos constitucionais, especialmente ao art. 61,
inciso VIII, da Constituição Estadual, que atribui a esta Casa
Legislativa a competência para deliberar sobre a matéria, e ao art. 66,
inciso III, alíneas "b' e "e", da mesma Carta, que atribui ao
Governador do Estado a iniciativa privativa para a deflagração do
processo legislativo. Ademais, a lei delegada, quanto ao conteúdo e à
eficácia, tem natureza jurídica idêntica à dos demais tipos de normas
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previstos no art. 59 da Constituição Federal e enquadra-se no
mesmo plano hierárquico da lei ordinária.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, para a criação de cargos de
provimento em comissão, cumpre observar o 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". Não obstante a
ausência de uma norma específica regulamentando o referido
dispositivo constitucional, a Lei n9 9.530, de 1987, que dispõe sobre a
forma de recrutamento para provimento de cargo em comissão do
quadro permanente, vem servindo de parâmetro para tal limitação,
conforme se verifica na proposição em exame.

A proposição também deve atender aos imperativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n 2 101, de
2000 -, uma vez que a criação de cargos implicará aumento de
despesa para os cofres públicos. Neste aspecto, os arts. 16 e 17 da
referida lei exigem que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento
de ação governamental que acarrete aumento de despesa sejam
acompanhados do impacto financeiro-orçamentário da proposta e da
demonstração da origem dos recursos. Ressaltamos, a esse
propósito, que o governo do Estado, por meio da Secretaria de
Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhou a esta Casa o Ofício
n 2 224/2006, em que consta a repercussão financeira da criação de
cargos prevista no projeto. Entretanto, vale lembrar que a análise do
conteúdo da mencionada informação à luz das exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal será feita, no momento oportuno, pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no âmbito de
sua competência.

Finalmente, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda
n2 1, suprimindo o art. 32 do projeto, que prevê a autorização para
abertura de crédito especial para o atendimento das despesas
decorrentes da aplicação da futura lei.

Com efeito, a autorização para abertura de crédito adicional é
matéria de lei específica, sujeita a procedimento especial, de acordo
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com pressupostos constitucionais, notadamente o art. 166 da
Constituição Federal e o art. 160 da Constituição Estadual, e
regimentais, "ex vi" do art. 204 do Regimento Interno desta Casa,
razão pela qual se faz necessária a apresentação da referida emenda.
Ademais, a criação de cargos resulta em despesa de pessoal de
caráter continuado, não exigindo, pois, a abertura de crédito especial,
e sim, de crédito suplementar, o que demonstra a impropriedade do
dispositivo cuja supressão propomos.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucional idade e legalidade

do Projeto de Lei n2 3.06812006 com a Emenda n 2 1, apresentada a
seguir.

Emenda n 2 1
Suprima-se o art. 32
Sala das Comissões, 25 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.235/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 3.235/2006
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Dom Silvério o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 25/4/2006 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Poder Executivo para a transferência de bem público do
Estado para o Município de Dom Silvéiro. Trata-se de imóvel com área
de 360,00m2, situado na Rua Doutor Reis Cotta, naquele Município, e
registrado sob o n2 643, no Cartório de Registro de Imóveis de Dom
Silvério.

Conforme informações do autor, atualmente, funciona no local o
Centro de Saúde Jair Nunes Cordeiro, gerido pela administração
municipal, que pretende, com a legitimação de sua propriedade,
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ampliar o número de consultórios médicos e odontológicos e
construir o segundo andar para as instalações da Secretaria Municipal
de Saúde.

Cabe ressaltar que a prévia autorização legislativa para a alienação
de bem público é exigência do art. 18 da Constituição do Estado e, no
plano infraconstitucional, do inciso 1 do art. 17 da Lei Federal n Q 8.666,
de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública, que subordina o negócio jurídico ao
atendimento do interesse público.

Dessa forma, o parágrafo único do ad. 1 9 da proposição estabelece
que o imóvel destina-se à implantação de unidade administrativa
municipal. Como já informado, a ampliação do Centro de Saúde e
instalação da Secretaria Municipal de Saúde contribuirão para melhor
atender à comunidade local.

Ademais, o respectivo contrato está revestido de garantia, pois o art.
2 Q do projeto estabelece o retorno do bem ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 1 3.235/2006.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Adelmo

Carneiro Leão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N2 1.917/2004

Comissão de Saúde
Relatório

A proposição em análise, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de
assepsia nos tanques de areia utilizados pelos clubes, parques e
estabelecimentos de ensino públicos e particulares nas atividades
esportivas ou de recreação no Estado de Minas Gerais.

Aprovado em Plenário no 1 9 turno com as Emendas n 2s 1 a 3,
retorna agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 2 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, Xl, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é pane deste
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parecer.

Fundamentação
A proposição em exame obriga os clubes, parques e

estabelecimentos de ensino do Estado, particulares e públicos, que
utilizem tanques de areia na prática de atividades esportivas ou de
recreação, a realizar tratamento e assepsia nesses tanques
periodicamente. O objetivo do projeto é a descontaminação dos
tanques e o combate de bactérias e verminoses. A proposição prevê
também que, caso seja constatada por exame parasitológico a
contaminação da areia, o estabelecimento será notificado pelo órgão
competente e deverá isolar o tanque, providenciando a troca da areia
em até dez dias. Em seguida, novo exame deverá ser feito para
comprovar as condições de uso do tanque.

A matéria proposta tem como escopo reduzir o risco de transmissão
de doenças nesses locais de uso comum. Tais doenças são as
zoonoses: doenças adquiridas pelo homem por meio de contato com
animais. De fato, tais patologias significam riscos freqüentes à saúde
humana e estão relacionadas com cerca de 150 doenças no homem.
Entre as diversas zoonoses que são transmitidas ao homem pelo
contato com areia contaminada estão a toxoplasmose, a leptospirose
e a larva migrante cutânea (bicho geográfico).

Tendo em vista que os maiores freqüentadores de tanques de areia
são crianças, a exigência de assepsia desses locais é de suma
importância para proteger sua saúde, e está em conformidade com a
idéia de vigilância sanitária, uma vez que a medida busca eliminar,
reduzir ou prevenir riscos à saúde.

Assim, consideramos o projeto oportuno e mantemos nossa posição
de 1 9 turno.

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

1.91712004, no 2 2 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PROJETO DE LEI N 2 1.91712004

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de assepsia
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nos tanques de areia utilizados pelos clubes, parques e
estabelecimentos de ensino públicos e particulares nas atividades
esportivas ou de recreação no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Os clubes, parques e estabelecimentos de ensino do

Estado, particulares e públicos, que utilizam tanques de areia na
prática de atividades esportivas ou de recreação, ficam obrigados a
realizar periodicamente tratamento e assepsia para descontaminação
e combate de bactérias e vermes.

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

Art. 3 - O exame a que se refere o artigo anterior será feito por
órgão a ser indicado quando da regulamentação desta lei.

Art. 49 - o descumprimento do disposto nesta lei ensejará:
- ao estabelecimento privado, multa de 100 UFEMGs (cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), duplicada em caso de
reincidência, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis;

II - ao estabelecimento público, as sanções civis, penais e
administrativas aplicáveis aos servidores públicos do Estado.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO IDE LEI N°

2.710/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.710/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que declara de utilidade pública a Pequena Escola Gratuita São José
de Passos, com sede no Município de Passos, 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°2.710/2005
Declara de utilidade pública a entidade Pequena Escola Gratuita
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São José de Passos, com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Pequena

Escola Gratuita São José de Passos, com sede no Município de
Passos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Vanessa

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

2.834/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.834/2005, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Liga Esportiva do Sul
e Sudeste de Minas Gerais, com sede no Município de São Lourenço,
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°2.834/2005
Declara de utilidade pública a Liga Esportiva do Sul e Sudeste de

Minas Gerais, com sede no Município de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva do Sul e

Sudeste de Minas Gerais, com sede no Município de São Lourenço.
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 - Marlos

Fernandes.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação Médica de Minas Gerais pelo

transcurso do 60 aniversário de sua fundação (Requerimento n2
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5.959/2006, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Governador Valadares pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento n 2 5.97212006, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Ouro Preto e Mariana pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento n9 5.973/2006, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Caxambu pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento
n Q 6.006/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Itajubá pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nQ
6.007/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Alfenas pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento n9
6.008/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Varginha pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento n
6.00912006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de Pouso Alegre pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento n 9 6.011/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Presidente da Associação Farmacêutica
de São João dei-Rei pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento n 2 6.012/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao Hospital Monte Sinal por ter recebido o Prêmio
Mineiro de Qualidade 2005 (Requerimento n 2 6.044/2006, do
Deputado Sebastião Helvécio);

de aplauso ao Centro Especializado em Exames e Terapia Ocular
pelo transcurso do lO aniversário de sua fundação (Requerimento n2
6.082/2006, do Deputado Sebastião Helvécio);

de aplauso à Maternidade Odete Valadares - Rede Fhemig pelo
transcurso do 51 2 aniversário de sua fundação (Requerimento &
6.115/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Construtora Líder pela indicação para receber o título
"Empresa Prevencionista" do IX Prêmio Sinduscon - MG - Seconci -
MG de Segurança do Trabalho (Requerimento n2 6.282/2006, do
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Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais
pelas comemorações do Dia do Jornalista (Requerimento n9
6.284/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa - ABI - pelo transcurso do 98 0 aniversário de sua fundação
(Requerimento n 2 6.317/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Deputado Federal Eduardo Barbosa por
ter tomado posse na Presidência da Federação Nacional das Apaes
(Requerimento n Q 6.319/2006, da Deputada Maria Olívia);

de congratulações com a Loja Maçônica Universitária de Unaí pelo
transcurso do aniversário de sua fundação (Requerimento &
6.326/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais pelo
transcurso do 60 aniversário de sua fundação (Requerimento n
6.327/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Crea - MG pelo transcurso do 72 Q aniversário de sua
fundação (Requerimento n2 6.33112006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Corpo pelo transcurso do 31 aniversário de
sua fundação (Requerimento & 6.344/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Deputado Estadual Ermano Batista por
sua posse como Secretário Extraordinário para Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas
(Requerimento & 6.345/2006, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com o Deputado Estadual Márcio Kangussu por
sua posse como Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária (Requerimento n 9 6.346/2006, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Associação Comunitária Bela Vista,
Recanto da Lagoa e Bairro Novo pelo transcurso do 115 aniversário de
sua fundação (Requerimento n 2 6.348/2006, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Sr. Paulo Kléber Duarte Pereira por sua
posse como Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(Requerimento & 6.352/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo Paiva por sua posse como
Secretário de Transportes •e Obras Públicas (Requerimento n
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6.353/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Renata Vilhena por sua posse como
Secretária de Planejamento e Gestão (Requerimento n 9 6.355/2006,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. lbrahim Abi-Ackel por sua posse como
Secretário de Defesa Social (Requerimento n Q 6.356/2006, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcelo Teixeira por sua posse como
Secretário de Saúde (Requerimento n 9 6.357/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Maria Coeli Simões Pires por sua
posse como Secretária de Desenvolvimento Social e Esportes
(Requerimento flQ 6.358/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Cunha por sua posse
como Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Requerimento n 9 6.359/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Maria Elvira por sua posse como
Secretária de Turimo (Requerimento n 2 6.360/2006, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sociedade Musical São Caetano, de
Mariana, pelo transcurso do 170 aniversário de sua fundação
(Requerimento n2 6.37612006, do Deputado João Leite);

de aplauso ao Sr. Saulo Coelho, Provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte pelo inestimável apoio que vem
prestando a esta Comissão (Requerimento n 9 6.44412006, da
Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 2006

ATAS
ATA DA 28? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 27/4/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar e da Deputada Elisa Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase

(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Weliton Prado, Domingos
Sávio, Fahim Sawan, Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira; aprovação -
2? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n2s 3.246 a 3.251/2006 - Requerimentos n 2s 6.483 a
6.50212006 - Questão de ordem - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do dia.

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro . Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 1 4h2rnin, a lista de

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

1? Parte
1? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva,	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

discuti-Ia, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Deputado Rogério

Correia solicitou a inversão da pauta da manhã, quando votamos os
projetos. Gostaria de saber se há possibilidade de se incluir na ata
homenagem à Polícia Civil de Araguari pelos seus trabalhos
prestados, pondo fim a um caso que aterrorizou a cidade, o Estado: a
morte de 13 mulheres, com requintes de violência e, talvez, abusadas
sexualmente. Queria parabenizar a Policia Civil de Araguari, a
Delegada Meire, o jornal "Diário de Araguari" e todos os detetives que
se empenharam na solução desse lamentável caso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-Ia, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quero falar sobre o que o Deputado Weliton Prado disse. De fato,
temos de parabenizar as Polícias Civil e Militar, o Governador Aécio
Neves, que está reequipando a polícia e, especialmente, os seres
humanos, os policiais civis e militares, que têm se desdobrado,
mesmo com a deficiência dos seus equipamentos e salários, que
começam a se recuperar, agora, com o esforço do Governador Aécio
Neves. Mas, antes disso, a polícia de Minas sempre foi referência
para o País.

Não consigo entender o seguinte - cheguei até a comentar isso com
o Deputado Weliton Prado -: estamos discutindo a ata do que houve
pela manhã. Como a questão apresentada não constou daquela
reunião, deveria constar na ata desta reunião. Não faz sentido isso
constar da ata anterior, como se estivesse ocorrido pela manhã,
quando, aliás, houve situações extremamente relevantes. Gostaria de
que constasse claramente na ata o registro da visita da Comissão de
Segurança Pública e o caso hediondo de que tivemos notícia, pela
manhã, no Plenário, sobre abuso sexual, envolvendo autoridades
públicas, o que é muito sério. Isso deve ser apurado, e os
responsáveis punidos.

Estive presente à reunião da manhã de hoje, e, como esse assunto
não foi discutido, poderia ser registrado, agora, à tarde, voto do louvor
ao governo do Estado, à Polícia Militar e à Polícia Civil, por se
empenharem para que Minas Gerais seja, em termos de segurança
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pública, referência em nosso País.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-ia, o Deputado Fahim
Sawan.

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, também queria deixar
aqui a minha solidariedade e a minha satisfação de ver a ação da
Polícia Civil de Araguari.

Aproveito, também, Sr. Presidente, para deixar aos ilustres
companheiros Deputados, a V. Exa., o convite que queremos formular
para aqui na Assembléia Legislativa quando estará ocorrendo também
o cicio de debates de luta e prevenção de drogas aqui na Assembléia
Legislativa. No dia 11/5, quinta feira, estaremos aqui reunidos com
vários setores do Governo do Estado para que possamos traçar um
plano de combate às drogas no nosso Estado. O Estado que já tem a
Subsecretaria antidrogas, a Assembléia que tem a frente parlamentar
de luta contra as drogas onde a maioria dos Deputados são
signatários, gostaríamos, então, neste dia, junto à Assembléia e junto
à Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas, fazer um amplo
debate nessa questão juntamente com as comunidades terapêuticas,
com a defesa civil, enfim, com todos aqueles que se preocupam com
o tema. No dia 10, estaremos primeiramente, fazendo uma discussão
sobre palestras que são feitas para adolescentes. Estaremos aqui
mesmo nesta Casa, fazendo palestras inclusive junto aos
colaboradores da Asprom, nossos guardinhas, e no dia 11, quinta
feira, discutiremos, num primeiro momento, sobre prevenção.
Teremos a participação, inclusive, da educação, da Secretaria de
Educação, de vários educadores, onde estaremos trabalhando na
prevenção da luta contra as drogas. Depois estaremos trabalhando na
questão do tratamento e aí estaremos junto a Secretaria de Saúde,
junto a todos aqueles que cuidam dos tratamentos, comunidades
terapêuticas, trazendo o que há de novidade no setor, trazendo uma
regulamentação mínima e uniformizando mais o tratamento, onde
teremos várias pessoas importantes debatendo sobre os sucessos e
insucessos, trocando experiências nessa questão do tratamento da
luta contra as drogas. Finalizando, teremos o combate ao narcotráfico,
discutindo com a segurança, discutindo com a Polícia Civil, Policia
Militar, Polícia Federal e com todos aqueles envolvidos na questão da
segurança pública, estaremos trabalhando para ver o que há de
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inovação, onde houve evoluções e o que precisa ainda ser feito e
implementado para diminuir a oferta das drogas principalmente para
nossos adolescentes.

Deixo aqui, Sr. Presidente, registrado esse convite para que as
pessoas que me ouvem pela TV Assembléia em todo Estado, venham
participar. As comunidades terapêuticas, os educadores, o pessoal da
saúde, todos aqueles envolvidos que querem realmente trabalhar na
luta contra as drogas. Esse ciclo de debates feito pela frente
parlamentar de luta contra as drogas, aqui na Assembléia Legislativa
junto com a Subsecretaria antidrogas do Estado, quer congregar o
máximo de pessoas possível para que nos organizemos nesta luta,
pois se o crime está organizado, nós também do nosso lado temos de
nos organizar para fazer frente e continuarmos lutando contra essa
que é uma das grandes mazelas que tem o nosso Estado, todo o
nosso País e até a humanidade.

Deixo, portanto, o convite para participarem do primeiro ciclo de
debates na luta contra as drogas que será realizado dia 11/5 aqui na
Assembléia Legislativa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-Ia, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, V. Exa. Gostaria
também de fazer coro às palavras dos ilustres parlamentares em
discussão a ata, manifestando a preocupação do Governador Aécio
Neves, quanto à Polícia Civil e à Polícia Militar, que sem dúvida
alguma, têm dado uma contribuição muito decidida ao nosso Estado
de Minas Gerais. São várias operações e, particularmente, há poucos
dias tivemos o lançamento do cinturão da segurança, com novos
investimentos nas cidades que fazem parte de divisas com Estados,
dando assim, sem dúvida, maior disponibilidade de recursos, tanto na
área física, como, também, na área de estrutura às nossas policias.

Gostaria também, Sr. Presidente, de manifestar a preocupação já
lançada nesta Casa, por minha pessoa, há poucos dias, quanto ao
fornecimento de merenda escolar aos nossos alunos.

Já fizemos um requerimento solicitando audiência pública para
discutir essa ação. Encaminhamos o assunto à Secretária de
Educação, a fim de que sejam feitos esforços junto ao governo
federal, para viabilizar recursos para a liberação da merenda escolar

rs



'449
destinada aos Sesecs.

Já tomamos providências em relação a essa preocupação. Agora,
aguardamoá que o governo federal libere os recursos. Não podemos
entender nem admitir que os Sesecs, que mantêm cursos para adultos
que trabalham todos os dias, não disponham de refeição, conforme
determina o próprio governo federal.

Aliás, essa missão é do governo federal, e não do estadual, como
dito de manhã. Trata-se de corte de verba do FNDE. Então, fazemos
esse apelo para que o governo federal tenha consciência de que o
corte de merenda escolar está afetando a educação de adultos no
Estado de Minas Gerais.

Com satisfação, registro a presença do amigo Vereador Giovani, do
Município de São Gonçalo do Sapucaí. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Com a palavra, para discuti-Ia, o
Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria
também de parabenizar o governador Aécio Neves, que tem-se
preocupado muito com a segurança em nosso Estado. Está alocando
recursos para garantir segurança ao cidadão mineiro, equipando,
aparelhando as Polícias Militar e Civil.

No mês de maio, serão formados aproximadamente 800 homens da
Polícia Militar. Nos limites dos Estados, nas fronteiras, o Governador
está aparelhando, equipando a polícia, com o intuito de acabar de vez
com os assaltos e seqüestros.

Registro que será realizada em Ouro Preto a XXXV Conferência
Distrital do Rotary, oportunidade em que contaremos com a
participação de D. Luciano, além de várias outras personalidades.
Todos os companheiros rotarianos se reunirão em Ouro Preto de 29/4
a 1QJ5.

Registro, ainda, que acontecerá, em Aparecida do Norte, a XXXVI
Romaria Nacional. A Sociedade São Vicente de Paulo do Brasil se
reunirá para tratar do tema "O Missionário no Caminho de Vicente de
Paulo, com Amor Ardente". Esperam-se, aproximadamente, 20 mil
pessoas. São essas as minhas considerações, Sr. Presidente,

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

22 Fase (Grande Expediente)
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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 9 3.246/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

São Gonçalo e Região, com sede no Município de Botelhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Distrito de São Gonçalo e Região, com sede no
Município de Botelhos.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Comunitária do Distrito de São Gonçalo e

Região, com sede no Distrito de São Gonçalo, do Município de
Botelhos, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre suas finalidades prestar serviços
comunitários e de assistência social aos associados e congregar os
moradores do Distrito e da região, visando proporcionar condições
adequadas de habitação, trabalho, recreação e desenvolvimento.

A entidade foi fundada em 619/2001, e sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
Associação, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados 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 Q 3.247/2006
Declara de utilidade pública a Federação das Associações

Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -, com sede nesse
Município.

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

Associações Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -,
com sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A Federação das Associações Comunitárias do

Município de Contagem - Facmuc -, sediada nesse Município, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, que se encontra em funcionamento
desde 1985, desenvolvendo trabalho de incentivo e de defesa de
interesses das associações comunitárias filiadas, objetivando obter
soluções para os problemas das diversas comunidades e a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos.

Conforme documentação apresentada, a entidade atende aos
requisitos da legislação em vigor, especialmente os da Lei n 9 12.972,
de 27/7/98, alterada pela Lei n 9 15.430, de 31/5/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N g 3.248/2006
Declara de utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do

Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob, com sede no Município
de Ouro Branco.

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

Cumprimento do Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob, com
sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 5/3/2004, tendo por finalidade prioritária zelar pelo cumprimento
integral do Estatuto do Idoso e sua inclusão na comunidade e na
família, buscando a salvaguarda dos interesses individuais e coletivos
dos idosos da comunidade de Ouro Branco.



1452
O processo objetivando a declaração de utilidade pública,

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.249/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no Município de Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no
Município de Ouro Branco.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Padre João
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Primeiro de Maio -

ACBPM - é uma entidade sem fins econômicos ou lucrativos, fundada
em 26/3/87, tendo por finalidade prioritária a defesa dos interesses
coletivos de seus associados, por meio da busca de soluções para os
problemas da comunidade junto às autoridades competentes.
Promove ainda o desenvolvimento de projetos para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, realizando atividades sociais,
culturais, esportivas e de lazer, visando a integração dos cidadãos.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-
se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas
na Lei n 9 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.250/2006
Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos

automotores apreendidos ao pátio do Detran-MG e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Os veículos automotores apreendidos pelo poder

público estadual, por infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos
em depósitos sob a custódia do Detran-MG terão seu local de
armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e
estará disponível na página oficial do Detran-MG na internet.

§ 1 Q - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário
do veículo no prazo máximo de até quarenta e oito horas e em até
duas horas pela internet a contar da entrada do veículo no pátio do
Detran.

Art. 2 - A notificação a que se refere o art. l Q deverá conter as
seguintes informações, que também estarão disponíveis na página
oficial do Detran-MO na internet:

- para qual depósito o veículo foi removido;
II - preço da diária;
III - preço a ser pago pela remoção do veículo;
IV - lista de documentos necessária para liberação do veículo.
Parágrafo único - E válida a notificação enviada à pessoa

cadastrada no Detran-MG como proprietária do veículo, embora já
tenha havido transferência de propriedade do veículo para terceiros
ainda não informada ao Detran-MO para atualização de seus
registros.

Art. 30 - Ultrapassado o prazo previsto no artigo anterior, não será
exigido do proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do
veículo, seja a que título for relativo ao período de permanência do
veículo, até que seja enviada a notificação ao proprietário do veículo.

Parágrafo único - Para a liberação do veículo, serão exigidos, em
qualquer hipótese, a regularização documental do veículo, o
pagamento de impostos, o seguro obrigatório e a taxa de
licenciamento, se estiverem vencidos.

Art. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação - E bastante comum o cidadão ter o seu veículo

guinchado e levado para o pátio do Detran-MG à sua revelia, sem a
ciência do local para onde foi ele destinado.

Infelizmente, não raro tem sido o desespero de alguns proprietários
de veículos que, após procurarem durante algum tempo por seus
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carros, os encontram completamente sucateados nos pátios do
Detran-MG.

Este projeto visa a coibir e evitar situações como estas,
possibilitando que os proprietários recuperem o mais rápido possível
seus veículos automotores.

O projeto exige, para a liberação do veículo, sua regularidade fiscal
e documental, evitando que os veículos irregulares continuem em
circulação.

Este projeto, por se tratar de assunto relacionado tipicamente com
problema de trânsito, poderia esbarrar hipoteticamente no contido do
art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, a que compete legislar
sobre o referido assunto. No tocante ao que se verifica no mérito,
locupletando conforme se preceitua textualmente no bojo deste
projeto, explicitando os ditames do parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal, em que oportunamente procuramos nos
agasalhar.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.251/2006
Dispõe sobre o parcelamento das diárias cobradas por depósitos

públicos estaduais destinados à guarda de veículos apreendidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Os veículos apreendidos pelo poder público estadual, por

infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos em depósitos
públicos estaduais sob a custodia do Detran-MG, terão o valor
referente às diárias do depósito parceladas em até seis vezes, sempre
que este for superior a um salário mínimo.

Art. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: Objetiva este projeto de lei possibilitar que os valores

cobrados como diárias nos depósitos de veículos apreendidos sejam
parcelados, pois, muitas vezes, os veículos não são retirados em
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virtude do valor das diárias e também da impossibilidade de se
parcelar o débito.

O valor da diária não pode ter como objetivo punir o proprietário do
veículo.

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao parcelamento
das diárias em até seis vezes, como já ocorre com o IPVA, conforme
lei aprovada por esta Casa em dezembro de 2005.

A expectativa é que se reduza o número de veículos apreendidos
nos pátios do Detran-MG por débito de diárias.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas a que se aprove este
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.48312006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a se
constituir comissão para a realização, com a urgência possível, de
leilão de automóveis no Município de Varginha.

N 1 6.484/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do Detran-MG com vistas a se constituir
comissão para a realização, com a urgência possível, de leilão de
automóveis no Município de Varginha. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

N 2 6.485/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Esporte Clube Ginástico, pelas
comemorações dos 60 anos de sua fundação, em F/512006. (- A
Comissão de Educação.)

N 9 6.486/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira de
Criadores de Zebu - AMCZ de Curvelo -, pela realização da 63
Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo, no período de 15 a
21/5/2006, e também pelos 65 anos de fundação da AMCZ. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N 9 6.48712006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao DER-MO, pelas
comemorações dos seus 60 anos, em 4/5/2006. (- A Comissão de
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Transporte.)

N 2 6.488/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a encaminhar a
esta Casa projeto de lei estendendo a gratificação de que trata o art.
25 da Lei n9 15.961, que estabelece as tabelas de vencimento básico
das carreiras do Poder Executivo que especifica, a todos os
servidores do órgão central. (- A Comissão de Administração Pública.)

N Q 6.489/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Agrário com vistas à
demarcação do Quilombo Mumbuca, em Jequitinhonha e Almenara. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

N2 6.49012006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Funasa com vistas à
capacitação dos Agentes de Saúde Indígena que atuam nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas - OSEIs. (- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.491/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
criação de comissão interinstitucional para efetuar levantamento dos
impactos e prejuízos decorrentes do rompimento de barragem de
rejeitos de lavra de bauxita da Mineração Rio Pomba, em Miraí.

N 2 6.492/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Feam com vistas à realização
de inspeções preventivas nas barragens de deposição de rejeitos de
minerações e indústrias existentes no Estado.

N 6.493/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Feam com vistas à realização
de vistoria técnica na barragem de contenção de rejeitos de
mineração de bauxita pertencente à Companhia Brasileira de
Alumínios em Miraí. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.494/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação, com vistas à
inclusão do grupo indígena Mucurifi, do Município de Campanário, no
programa de formação de professores indígenas. (- A Comissão de
Educação.)

N 2 6.495/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Fundação Nacional do Indio e à Fundação
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Nacional de Saúde com vistas a que dediquem atendimento
especial ao grupo Maxacali no Estado. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N g 6.49612006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas
Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional de Saúde com vistas a
que preste assistência ao Povo Indígena Mucuriõ, no Município de
Campanário. (- A Comissão de Saúde.)
N 6.49712006, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja formulado apelo à Fundação Nacional do índio com vistas a que
agilize os procedimentos para o reconhecimento da etnia Mucurk5, no
Vale do Mucuri.

N 2 6.49812006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que
seja implantada a Comisão de Políticas Indígenas e implementada a
Política Nacional de Gestão Territorial e Proteção da Biodiversidade
em Terras Indígenas.

N 2 6.499/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Fundação Nacional do índio com vistas a que
seja publicado o Relatório Antropológico da Terra Caxixó, no
Município de Pompéu, e sejam efetivados estudos referentes às terras
dos Aranã, nos Municípios de Araçuai e de Coronel Murta. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N 2 6.50012006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que
seja revista a determinação de construir empreendimentos
hidrelétricos que afetam , as terras indígenas, como Belo Monte,
Estreito e Rio Madeira. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 9 6.501/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança
com vistas a que sejam tomadas providências para a prisão
preventiva do Sr. Sidnei Alves Rodrigues, Presidente da Câmara
Municipal de Ilicínea, acusado do crime de estupro.

N 2 6.502/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando 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
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as notas taquigráficas da reunião desta Comissão realizada no
Município de Ilicínea. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, agradeço-lhe, pois tratarei

de uma notícia importante, já comunicada a todos os Deputados desta
Casa por meio de convite, de publicação e pela imprensa.

As 114h30min, discutiremos, em audiência pública, no auditório desta
Casa, a Proposta de Emenda à Constituição n 2 95/2006, da Deputada
Ana Maria Resende, que dá nova redação ao § 2 Q do art. 256 da
Constituição do Estado, que transfere simbolicamente a Capital do
Estado para Mariana e Matias Cardoso, alternadamente, nas
comemorações do Dia do Estado de Minas Gerais. Convido os
Deputados para estarem lá para discutir com as lideranças e
autoridades de Matias Cardoso e Mariana, às 14h30min, no auditório
da Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § l do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
14 Parte desta reunião à realização do Ciclo de Debates "Política
Nacional de Resíduos Sólidos".

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de terça-feira, dia 2 de maio, 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 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 25/4/2006

rs
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As 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas (substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação
da Liderança do BPSP) e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo
Valadares e Ricardo Duarte, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
correspondência dos Vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis,
publicada no 'Diário do Legislativo" em 21/4/2006. 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 1 9 turno, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n 2.805/2005 na forma do Substitutivo n2
1 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 2 6.41 6/2006. A Presidência, ouvidos os
parlamentares, comunica que a Comissão passará a reunir-se
ordinariamente às terças-feiras, às 15 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 27/4/2006, às 11 h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Dalmo Ribeiro

Silva - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N22.161/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Biel Rocha, acrescenta
dispositivos à Lei n 2 15.259, de 27/7/2004, que institui sistema de
reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais -

rÃ
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Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto,
na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Posteriormente, foram apensados à proposição os Projetos de Lei
n9s 2.893 e 2.894/2005, ambos da Comissão de Participação Popular.

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

Fundamentação
Na sua forma original, a proposição principal tem como objetivos:

vedar a cobrança de taxas de qualquer natureza dos alunos que
ingressarem nos cursos oferecidos pela Uemg e pela Unimontes pelo
sistema de reserva de vagas criado pela Lei n 9 15.259, de 2004;
isentar do pagamento de taxa de inscrição os candidatos que
concorrerem às vagas reservadas nos processos seletivos das duas
universidades estaduais; atribuir a essas instituições a obrigação de
implementar programas de assistência estudantil, com a concessão
de bolsas-alimentação, bolsas-transporte e auxilio para a aquisição de
livros.

Por sua vez, os projetos de lei anexados pretendem também alterar
a lei de cotas no tocante aos prcentuais reservados e à forma de
distribuição entre os grupos beneficiários, bem como à atuação da
comissão responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do
sistema de reserva de vagas.

Primeiramente, concentraremos a análise na proposição principal.
Ao pretender instituir mecanismos que assegurem a permanência do
aluno cotista na universidade, o projeto reflete uma preocupação
presente desde as primeiras discussões acerca da eficácia da
implantação da reserva de vagas nas instituições de ensino superior
brasileiras: a promoção do acesso do candidato de baixa renda ao
ensino superior deve ser acompanhada de mecanismos que garantam
as condições necessárias para que ele possa freqüentar e concluir o
curso, como a isenção de taxas, oferta de bolsas e auxílios diversos.
Em tese, nem os especialistas nem a opinião pública em geral
contestariam a pertinência dessa assertiva.
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No entanto, a concretização da idéia por via legal exige maior

ponderação, especialmente quando consideramos a conjuntura
particular da Uemg e da Unimontes.

Conforme os dados disponíveis no sítio eletrônico da Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG -, que não adota sistema de cotas
para grupos sociais e étnicos específicos, 15% dos alunos são
beneficiados com ações de assistência estudantil. A Universidade
investe em torno de R$ -11.800,00 ano por aluno, considerando
informações do exercício anterior e utilizando o método de cálculo
adotado pelo Tribunal de Contas da União. Na Unimontes, o
percentual de alunos assistidos é de 5,8% e o custo-aluno anual é de
R$4.200,00, similar ao gasto nas unidades públicas da Uemg. O
custo-aluno nas duas instituições estaduais está bem abaixo da média
nacional das universidades públicas, que está entre R$10.000,00 e
R$1 2.000,00/ano.

Ao serem instadas a se manifestar sobre o projeto em análise pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em
razão de diligência aprovada por esta Comissão, as duas
universidades estaduais se manifestaram contrariamente às medidas,
em especial sobre a obrigatoriedade de implementação de programas
de assistência estudantil. A razão é notória: os recursos de que
dispõem as referidas instituições não comportam a manutenção de
programas de assistência para um percentual elevado de alunos. E
preciso lembrar que a lei reserva 45% de todas as vagas dos cursos
de graduação a segmentos específicos, sendo 40% para alunos
carentes pertencentes aos grupos de afro-descendentes e egressos
de escola pública. Se uma universidade como a UFMG, que detém um
orçamento mais de dez vezes maior do que o da Unimontes, com
menos de três vezes o número de alunos desta, oferece assistência
para apenas 15% dos estudantes, como poderia a Unimontes
pretender assistir todos os seus alunos carentes? Na resposta à
diligência enviada a esta Comissão, a Unimontes declara que a
grande maioria dos alunos que freqüentam seus cursos são carentes.
Implementar as medidas propostas no projeto seria comprometer a
manutenção de suas atividades.

Além disso, nem a Uemg nem a Unimontes cobram taxas ou
mensalidades dos alunos, sejam cotistas ou não, e, com relação ao

WC
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vestibular, oferecem isenção da taxa de inscrição para candidatos
que comprovem insuficiência de recursos, conforme o que determina
a Lei flQ 15.150, de 2004, no limite de suas possibilidades
orçamentárias, o que, a nosso ver, configura medida bem mais
razoável e realista do que simplesmente isentar da taxa todos os
candidatos às vagas reservadas. Afinal, não há aporte de recursos
orçamentários específico para o custeio dos processos seletivos, pois
a exigência constitucional é de que o ensino seja gratuito nas IES
públicas, o que não inclui o processo de seleção.

O Substitutivo n2 1 proposto pela Comissão de Constituição e
Justiça não apresenta, no nosso entender, uma solução viável para o
impasse. Segundo o que se depreende do parágrafo único do art. 7-A
acrescido à Lei nQ 15.259, caso as universidades mantenham
programas de assistência estudantil, devem neles incluir os alunos
beneficiados pela reserva de vagas. Caso não mantenham - já que
ofertar bolsas e auxílios não constitui obrigação prevista em lei -,
nenhum efeito produzirá o dispositivo. Por um lado, a universidade se
vê obrigada a ampliar a assistência estudantil sem garantia de
previsão orçamentária para esse fim, como é o caso da Unimontes.
Por outro, é desestimulada a criar programas dessa espécie, já que,
se o fizer, terá que suportar o decorrente ônus financeiro de estendê-
lo a todos os beneficiados pelas cotas. Em geral, as universidades
mantêm alguma modalidade de assistência estudantil, ora
considerando somente fatores socioeconômicos, ora vinculando essa
condição ao mérito acadêmico como critérios de seleção para
participação nos programas. Tais mecanismos não surgiram com o
advento das cotas, pois contribuir para nivelar as condições de
permanência e sucesso acadêmico do aluno faz parte da missão
institucional da universidade pública. O foco dos programas de
assistência é, portanto, o aluno de baixa renda, independentemente
da forma como se deu o seu acesso à universidade.

Outro aspecto que merece ser considerado na análise da proposição
é o fato de que.as medidas ali propostas não preservam a autonomia
conferida às universidades, que, entre as prerrogativas enumeradas
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, podem arbitrar sobre a
criação de planos, programas e projetos relativos às atividades tanto
de natureza acadêmica quanto administrativa. A instituição
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universitária é que deve selecionar, conforme os recursos
orçamentários disponíveis, os mecanismos de estímulo ao
desenvolvimento acadêmico dos alunos e à promoção da
democratização do acesso.

No anteprojeto da reforma universitária, em fase de negociação para
encaminhamento ao Congresso Nacional, há dispositivos que
determinam que a instituição federal de educação superior deve
prever certos mecanismos para a democratização do acesso. No
artigo que trata especificamente da assistência estudantil, há um
comando importante: o estabelecimento de vinculação de percentual
de recursos para essa finalidade:

"Art. 54 - ( ... )
Parágrafo único - As instituições federais de ensino superior deverão

destinar recursos correspondentes a pelo menos 9% (nove por cento)
de sua verba de custeio para implementar as medidas previstas neste
artigo.".

A subvinculação de recursos para programas de assistência não
causaria desequilíbrio orçamentário para as universidades federais, já
que o mesmo anteprojeto garante:

"Art. 49 - A União aplicará, anualmente, nas instituições federais de
ensino superior, nunca menos de 75% (setenta e cinco por cento) da
receita constitucionalmente vinculada à manutenção e
desenvolvimento do ensino.".

As citadas propostas para reforma do ensino superior são um
exemplo de que o caminho a ser trilhado para implementação de
ações que geram novas despesas para as instituições de ensino
superior é o de estabelecer, paralelamente, o necessário aporte de
recursos para sua consecução, sob pena de gerar uma norma com
reduzidas chances de aplicabilidade. No caso da Uemg e da
Unimontes, sabemos que não há vinculação de recursos como está
proposto em nível federal. A Emenda n 2 47 à Constituição Estadual,
que reserva 2% das receitas correntes do Estado para as duas
universidades, teve sua eficácia suspensa por liminar concedida na
ADIN 2447-4, cujo mérito ainda não foi julgado.

Dessa forma, por todos os motivos arrolados, consideramos que não
é recomendável nesse momento a aprovação das medidas contidas
no projeto em análise.
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Sobre os projetos anexados, entendemos ser intempestivo

efetuar alterações substantivas na Lei n 15.259 como tencionam os
autores, uma vez que o tempo decorrido entre o início da aplicação da
norma até o presente momento é muito exíguo para que se possa
avaliar a eficácia do sistema. Apenas dois processos seletivos foram
realizados na vigência da lei, e o ano letivo de 2006 mal foi iniciado. E
necessário que o processo esteja mais consolidado para que os
resultados se tornem mais visíveis e as análises sejam embasadas
com mais propriedade. Arbitrar se o percentual geral reservado deverá
ser alterado de 45 para 50%, se a reserva para candidatos negros e
pardos deve ser mantida ou se é razoável enquadrar os candidatos
com deficiência no critério de carência é tarefa intrincada. A
apreciação desses temas exige mais que bom senso e sensibilidade
do legislador, requer estudo aprofundado e objetivo, que, por sua vez,
deve se fundamentar em dados consistentes e reflexões
amadurecidas. Um exemplo que elucida a complexidade do assunto é
o impasse em torno dos projetos de lei que criam cotas nas
universidades federais e sobre a manutenção ou não dos dispositivos
que reservam vagas para grupos sociais e étnicos específicos no
anteprojeto da reforma universitária. No Congresso Nacional, no meio
acadêmico e em diversas outras instâncias de discussão, em todo o
País, o assunto tem provocado acirrados debates, ficando evidenciado
que até o presente momento não há consenso mínimo em torno da
questão.

Por esses motivos, consideramos que os Projetos de Lei n9 s 2.893 e
2.894/2005, anexados à proposição principal, não atendem aos
pressupostos de conveniência e oportunidade que devem balizar o
parecer desta Comissão.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição de Projeto de Lei n2

2.161/2005, no 12 turno.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2006.
Doutor Viana, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Paulo Piau -

Weliton Prado (voto contrário).

1
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842, 844, 845, 847, 856, 889, 890, 1051, 1054, 1055, 1076, 1077,

1078, 1174, 1222, 1270

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 426, 803, 812,

1040, 1096, 1177, 1269, 1419,1456

Comissão Participação Popular - 305, 419, 809, 1176, 1415, 1456,

1457

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 393, 395,

397, 456, 457, 480, 548, 553,666, 1097, 1210, 1215, 1340
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Comissão de Redação - 425, 459, 460, 462, 463, 464, 465. 466,

467, 468, 469, 470, 534, 592, 776, 816, 870, 886, 1056, 1120, 1121,

1122, 1175, 1185, 1186, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1304,

1305, 1306, 1307,1308,1411,1440,1441

Comissão de Saúde - 19, 20, 435, 436, 531, 765, 771, 773, 811, 851,

866, 867, 1172, 1214, 1272, 1274, 1282, 1301,1340, 1409, 1438

Comissão de Segurança Pública - 20, 390, 392, 483, 626, 780, 884,

1042, 1211, 1340, 1341, 1420, 1457

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 391,

431, 439, 441, 443, 445, 550, 554, 757. 765, 766, 767, 778, 818, 1040,

1044, 1045, 1046, 1096, 1268, 1430, 1432, 1433

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 398,

420, 663, 755, 898, 1038, 1043,1212, 1431, 1432
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