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Deputado Weliton Prado

SUPLENTES
Deputado Adaiclever Lopes
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Márcio Passos

BPSP
Bloco PT-PCdoB

PMDB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
BPSP

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

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

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

BPSP
Bloco PT-PCdoB
FEL
BPSP
Bloco PT-PCdoB

BPSP
Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Bilac Pinto	 BPSP
Deputado Célio Moreira	 BPSP
Deputado Dimas Fabiano	 PP
Deputado Ivair Nogueira	 PMDB
Deputado Roberto Carvalho	 Bloco PT-PCdoB

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes	 PMDB
Deputado Dinis Pinheiro	 BPSP
Deputado Gil Pereira	 PP

rÃ,a
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1 9 DE NOVEMBRO DE 2006

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N2

17.099
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
total à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre a fixação de
limite máximo de idade para ingresso no serviço público estadual.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da
Mensagem n2 66512006, publicada no "Diário do Legislativo" de
29/9/2006.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c ø art. 111,
inciso 1, alínea "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o
veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
De acordo com as razões apresentadas pela Advocacia-Geral do

Estado, às quais o Governador manifestou adesão, a Proposição de
Lei n° 17.099, que dispõe sobre a fixação de limite máximo de idade
para ingresso no serviço público estadual, desafia o disposto no art.
61, § 1, inciso II, da Constituição da República e, conseqüentemente,
o disposto na alínea "c" do inciso III do art. 66 da Carta Estadual.

Tais dispositivos atribuem ao Chefe do Poder Executivo iniciativa
privativa para apresentar projetos de lei que cuidem do provimento de
cargos públicos e do regime jurídico dos servidores estatais. Sem
dúvida, a proposta em análise repercute no regime de trabalho dos
agentes públicos do Estado na medida em que fixa regra para
ingresso no serviço público.

A Advocacia-Geral do Estado trouxe, ainda, à colação a decisão do
STF na ADI & 243-4/RJ, da qual ora se reproduz apenas a parte que
efetivamente interessa à hipótese sob análise:

"Concurso Público - Inscrição - Idade. Os requisitos para ingresso no
serviço público - entre eles, o concernente à idade - hão de estar
previstos em lei de iniciativa do Poder Executivo - arts. 37, inciso 1, e
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61, inciso II, 'c", da constitLição Federal".
Com efeito, justifica-se o veto governamental, uma vez que a

matéria constante na proposição é de exclusiva iniciativa do
Governador do Estado. As regras de competência, não obstante o seu
caráter formal, asseguram, sobretudo, o princípio constitucional da
independência dos Poderes, razão pela qual merecem total e irrestrita
observância.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto à

Proposição de Lei n 2 17.099.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
José Henrique, Presidente e relator - Jayro Lessa - Marlos

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

3.55512006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 31555/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$8.000.000,00 ao orçdmento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.555/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$8.000.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia Legislativa.
A Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia
Legislativa, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), assim
distribuídos:

- R$4.000.000,00 (qúatro milhões de reais) para atender a
despesas de investimentos previstas para o exercício de 2006;

II - R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender a outras
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despesas correntes previstas para o exercício de 2006.
Art. 2 0 - Para atender ao disposto no art. 1 ° serão utilizados recursos

previstos no § 1 0 d art. 43 da Lei Federal n°4.320 de 17 de março de
1964.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Marlos

Fernandes.
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BELO HORIZONTE, QI.iINTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 79? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 115! LEGISLATURA, EM 31/10/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 9s 678 e 679/2006
(encaminham os Projetos de Lei n 2s 3.694 e 3.69512006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 22
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 3.696 a 3.706/2006 - Requerimentos n 2s 6.916 a 6.926/2006 -
Requerimentos dos Deputados George Hilton e Gustavo Valadares e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação
e de Política Agropecuária - Registro de presença - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, Laudelino Augusto,
João Leite e Edson Rezende - 22 Parte (Ordem do Dia): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados George Hilton e Gustavo Valadares e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 3.555/2006; aprovação - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silya - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Fahim Sawan -George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
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Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - 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. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 ? Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 9-Secretário, nas funções de 2t

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade, 1 P-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM M 678/2006

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera dispositivos da Lei n
14.693, de 30 de julho de 2003, que institui o Adicional de
Desempenho - ADE, no âmbito da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A presente proposta tem como escopo a fixação de diretrizes e
critérios mais claros para o cálculo do ADE, bem como o
fortalecimento do vínculo entre o referido adicional e o resultado da
avaliação de desempenho do servidor.

Propõe-se a definição de uma escala com os limites máximos do
valor do ADE, correspondentes a dez por cento do vencimento básico
do servidor para cada cinco resultados satisfatórios obtidos na
Avaliação de Desempenho Individual.

A proposta ora apresentada prevê que somente fará jus ao ADE o



servidor que houver concluído o período de estágio probatório e
obtiver resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Individual
ou na Avaliação Especial de Desempenho. Na hipótese de obtenção
de resultado inferior a setenta por cento na avaliação de desempenho
do servidor, o pagamento do ADE ficará suspenso durante o exercício
subseqüente.

Entre as alterações propostas para a Lei n 2 14.693, de 2003, merece
destaque a forma de apuração do resultado da avaliação institucional,
que passa a ter como base a execução física das ações integrantes
do programa finalístico do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG. Com a presente, proposta, a avaliação institucional não
constitui base de cálcuk para o ADE, mas se torna um fator
condicionante para detertninar se cada órgão ou entidade poderá
fazer jus à totalidade dos ' recursos disponíveis para o pagamento do
referido adicional. Tendo em vista que nem todas as instituições do
Poder Executivo possuem Acordos de Resultados celebrados, o
projeto de lei em questão apresenta uma alternativa mais viável para
apurar o resultado da avaliação institucional, uma vez que propõe
critérios objetivos aplicáveis a todos os órgãos e entidades.

Outra alteração relevante em relação à sistemática vigente consiste
na supressão da utilização de cursos de formação e aperfeiçoamento
individual como critério para pagamento do ADE. Tal proposta resulta
do fato de que os cursos de formação e aperfeiçoamento poderão ser
utilizados para fins de promoção na carreira, desde que haja
disponibilidade financeira e orçamentária para a implantação dessas
atividades.

Ressalta-se que a presente proposta condiciona o pagamento do
ADE à viabilidade financeira e orçamentária, observando a
disponibilidade de recursos, bem como o preenchimento de requisitos
constantes na Lei de Política Remuneratória. O valor máximo dos
recursos necessários para a implementação do ADE deverá ser
calculado previamente â1 que definirá a distribuição de
recursos a serem aplicados nos mecanismos da Política
Remuneratória. Na ausência de recursos disponíveis, o pagamento do
ADE ficará suspenso durante o exercício subseqüente.

Por derradeiro, importante ainda mencionar que o projeto de lei
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estabelece que, para fins de incorporação aos proventos da
aposentadoria ou às pensões, o ADE será calculado pela média
aritmética das últimas sessenta parcelas correspondentes ao referido
adicional, percebidas anteriormente à aposentadoria ou instituição da
pensão, considerando-se o período mínimo de percepção
determinado pela Lei Complementar n 9 64, de 2002.

Diante do exposto, verifica-se que a proposta em comento
demonstra a finalidade de simplificar o modelo vigente, inserindo o
ADE entre os mecanismos de aplicação da Política Remuneratória, na
medida em que condiciona o seu pagamento à disponibilidade de
recursos, e ainda conjuga critérios de resultado da avaliação de
desempenho individual, tempo de serviço e avaliação institucional,
tudo conforme a égide da responsabilidade fiscal, eficiência e
moralidade.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.694/2006
Altera dispositivos da Lei n 2 14.693, de 30 de julho de 2003, que

institui o Adicional de Desempenho - ADE , no âmbito da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo.

Art. l - O art. 22 da Lei n 2 14.693, de 30 de julho de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2 - O valor do ADE será proporcional ao resultado obtido pelo
servidor na Avaliação de Desempenho Individual - ADI ou na
Avaliação Especial de Desempenho - AED e ao número de resultados
satisfatórios obtidos pelo servidor nessas avaliações e fica
condicionado ao alcance de resultado satisfatório na execução física
das ações integrantes dos programas finalísticos do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG do órgão ou entidade de exercício do
servidor, conforme critérios estabelecidos em regulamento.

§ 1 - Somente fará jus ao ADE o servidor que houver concluído o
período de estágio probatório e obtiver resultado satisfatório na
Avaliação de Desempenho Individual - ADI ou na Avaliação Especial
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de Desempenho - AED.
§ 2 - O servidor que obtiver resultado inferior a 70% (setenta por

cento) na Avaliação de Desempenho Individual - ADI ou na Avaliação
Especial de Desempenho - AED terá o pagamento do ADE suspenso
durante o exercício subseqüente.

§ 32 - Na hipótese em que o órgão ou entidade do servidor não
alcançar o resultado satisfatório nas ações de que trata o 'caput", o
servidor perceberá apenas 60% (sessenta por cento) do valor do ADE
calculado na forma do art.22A.

§ 42 - Na superveniência de fatores externos que impossibilitem a
efetivação das ações de programa finalístico do PPAG, considera-se,
para fins de determinação do montante de recursos disponíveis para
pagamento do ADE, as ações do referido programa como 100% (cem
por cento) concluídas, desde que realizadas todas as medidas
cabíveis por parte do ó'rgão ou entidade para cumprimento do
estipulado."

Art.22 - A Lei n 2 14.693,de 2003, fica acrescida do seguinte artigo
22-A:

"Art. 29-A - Os valores máximos do ADE, correspondentes a um
percentual do vencimento básico estabelecido conforme o número de
resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na Avaliação de
Desempenho Individual H ADI ou na Avaliação Especial de
Desempenho - AED, são os constantes no Anexo desta lei.

- O valor do ADE dó servidor será calculado considerando-se o
valor máximo de que trata:o "caput" multiplicado pelo resultado obtido
na Avaliação de Desempenho Individual - ADI ou na Avaliação
Especial de Desempenho AED.

§ 2 - Para fins do disposto no § 1, considera-se, em relação à
Avaliação Especial de Desempenho, o resultado do parecer
conclusivo.

§ 32 - O mês de referência para fins de utilização do resultado da
avaliação de desempenho será definido em regulamento.".

Art. 32 Os § 22 e 39 do art. 3 da Lei n 9 14.693, de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30
§ 2 - O valor máximo dás recursos necessários para pagamento do
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ADE deverá ser calculado previamente à reunião que definirá a
distribuição de recursos da Política Remuneratória.

§ 3 - Na ausência de recursos disponíveis para o pagamento do
ADE, conforme as hipóteses previstas na Lei de Política
Remuneratória, este ficará suspenso durante o exercício
subseqüente."

Art. 42 - O art. 59 da Lei n9 14.693, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 59 - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria
ou às pensões, o ADE será calculado pela média aritmética das
últimas sessenta parcelas correspondentes ao referido adicional,
percebidas anteriormente à aposentadoria ou instituição da pensão, e
somente será devido se percebido pelo prazo mínimo estabelecido no
parágrafo único do art. 79 da Lei Complementar n 9 64, de 25 de março
de 2002.".

Art. 5 - O art. 61 da Lei n2 14.693, de 2003, fica acrescido do
seguinte § 12 , passando o seu parágrafo único a vigorar como § 2:

"Art. 6 -
§ 1 - Ao manifestar a opção de que trata o "capul", o servidor fará

jus ao AVE a partir do exercício subseqüente, observados os critérios
e requisitos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento.

§ 2 - O somatório de percentuais do AVE e de adicionais por tempo
de serviço em decorrência de cinco ou trinta anos de efetivo exercício
não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do vencimento básico
do cargo do servidor."

Art. 6 - A Lei n 9 14.693, de 2003, fica acrescida do seguinte Anexo:
ANEXO

(a que se refere o art. 2 da Lei n 2 14.693, de 30 de julho de 2003)
* A tabela referente aos "Limites máximos do ADE conforme o

número de avaliações de desempenho individual ou avaliações
especiais de desempenho satisfatórias" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 2.11.2006.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 - Fica revogado o § 49 do art. 32 da Lei n 9 14.693, de 30 de

julho de 2003."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos lermos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 679/2006

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, Q Projeto de Lei anexo, que regulariza
situação dos servidores públicos estaduais do extinto Orgão
Autônomo Imprensa Oficial, atualmente lotados na Secretaria de
Estado de Governo, que entraram para a inatividade em data anterior
à transformação de que trata a Lei n 2 11.050, de 19 de janeiro de
1993.

A regularização atende a anseio antigo dos servidores em questão e
dá tratamento equânime entre servidores inativos e ativos, tendo em
vista que os primeiros não foram absorvidos pelo quadro de pessoal
da Imprensa Oficial após sua transformação em autarquia.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governaddr do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.695/2006
Altera a Lei r1 15.470,de 13 de janeiro de 2005, que institui as

carreiras do Grupo 
de 

Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais.

Art. 12 - O art. 36 da Lei n2 15.470, de 2005, fica acrescido do
seguinte parágrafo:

"Art. 36-....
Parágrafo único - Os sevidores inativos do extinto órgão Autônomo

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei n 2 8, de 6
de novembro de 1891, tra'nsformado nos termos da Lei n 2 11.050, de
19 de janeiro de 1993, qub percebem seus proventos pela Secretaria
de Estado de Governo j ficam enquadrados nas estruturas das
carreiras da autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, de
que trata a Lei n 2 15.470,de 2005, na forma da correlação constante
no Anexo IV.3.1 desta Lei?.
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Art. 2 - Fica incluído no Anexo IV da Lei n2 15.470, de 2005, o
quadro IV.3.1, na forma constante no Anexo 1 desta Lei.

Art. Y - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 22 da Lei n2 , de de de)

- A tabela referente ao item IV.3.1 - Cargos com lotação na
Imprensa Oficial foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2.11.2006.

- 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. Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente
da Associação Mineira de Municípios, convidando este Legislativo
para o Ato Público em Apoio à Criação do TRF de Minas Gerais. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Pedro Brito do Nascimento, Ministro da Integração Nacional,
informando liberação de recursos em favor do Estado, por intermédio
do Igam. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas (3), encaminhando cópias dos convênios que
relaciona. (- 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. Francisco Carlos dos Reis e outros, encaminhando
informações sobre a Comarca de Pedra Azul, para a votação da Lei
de Organização e Divisão Judiciária. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n2
87/2006.)	

CARTÃO
Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Funed,

encaminhando o documento "Planejamento de Cenários - Funed 10".
(- A Comissão de Saúde.)
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2 2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N o 3.696/2006
Declara de utilidade pública o Projeto ACL, com sede no Município

de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Projeto ACL, com sede

no Município de Alfenas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 dé outubro de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: O Projeto ACIL, com sede no Município de Alfenas, é

uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de
caráter educacional, cultural e assistencial, visa a, entre outros
objetivos, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
desenvolvendo programas de promoção à saúde, à educação, ao
lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando
ações no campo da assistência social e amparando crianças,
adolescentes e idosos carentes.

o processo, que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade, encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da 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 por pessoas idôneas e
que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

- Publicado, vai o projto 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 3.697/2006
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e

Caridade, com sede no Município de ltambacuri.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Espírita Deus,

Cristo e Caridade, com sede no Município de Itambacuri.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Gustavo Corréa
Justificação: O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, sociedade

civil, religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, 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, como exercício pleno da
solidariedade e respeito ao próximo; a organização, quando lhe for
possível, de obras beneficentes, como assistência aos necessitados,
escola primária para crianças carentes, farmácias homeopáticas e
alopáticas e outras atividades afins, todas exclusivamente gratuitas.

O processo, que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade, encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade funciona regularmente e
tem uma diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos
conforme consta em atestado emitido pelo Ministério Público do
Estado.

Reconhecer o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.698/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio a

Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de
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Montes Claros.
A Assembléia Legislativa: do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Voluntários no Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com
sede no Município de Montes Claros.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 d& outubro de 2006.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação de Voluntários no Apoio a Pacientes com

Câncer foi constituída como objetivo de coordenar, proteger e orientar
os portadores da doença, especialmente os mais carentes, residentes
no Município de Montes Claros.

Entre as suas valorosas iniciativas, podemos elencar a realização de
ações sociais, educativas e culturais, visando à melhoria das
condições de saúde, de moradia e de lazer da sociedade em geral e
dos acometidos por câncer, em particular; estudo das necessidades e
condições econômicas e sociais dos pacientes; e promoção de
campanhas para arrecadação de recursos visando a obter a
gratuidade de tratamento para as pessoas carentes.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos
beneficiários de suas ações, no intento de assegurar-lhes integridade
e dignidade.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJEIO DE LEI N 3.69912006
Altera dispositivos da Lei n 2 6.763, de 26 dezembro de 1975,

acrescidos pela Lei n 9 14.938, de 29 de dezembro de 2003, e dispõe
sobre leilão de veículos automotores apreendidos ou removidos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os itens 5.7 e 5.8 da Tabela D da Lei n 2 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, alterados pela Lei n 9 14.938, de 29 de dezembro
de 2003, ficam acrescidos dos seguintes subitens:
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`Tabela D
(a que se refere o art. 115 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975)
* A tabela referente ao "Lançamento e cobrança da Taxa de

Segurança Pública decorrente de atos de autoridades policiais" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 2.11.2006.

§ 1 - Os valores estabelecidos no item 5 desta tabela aplicam-se
aos pátios que foram terceirizados pelo Estado em caráter precário.

§ 2 - Para os pátios terceirizados por meio de processo licitatório o
Estado terá o prazo de cento e oitenta dias para adequar o contrato de
concessão do serviço público de acordo com a tabela acima ou
realizar nova licitação.

§ 32 - Caso seja realizada nova licitação, os valores a serem
estabelecidos no respectivo contrato de concessão não poderão ser
superiores ao estipulado nesta tabela.

Art 2 - O Estado promoverá o leilão de veículos automotores
retidos, apreendidos ou removidos e localizados nos pátios
terceirizados não retirados no prazo de noventa dias.

§ 12 - Do produto arrecadado com os leilões, após deduzidos os
gastos com notificações, publicações e editais, até 50% (cinqüenta por
cento) serão destinados ao pagamento das despesas com remoção e
guarda dos veículos e o restante para quitação dos débitos relativos a
taxas, impostos e multas de trânsito.

§ 2 - O pagamento relativo às despesas com remoção e guarda de
veículos deverá ser feito diretamente pelo leiloeiro à empresa
concessionária.

Art. 3 - No prazo de seis meses contados da publicação desta lei,
os proprietários de veículos com placas numéricas de seis dígitos
poderão requerer sua baixa ou seu recadastramento
independentemente do pagamento de taxas e impostos.

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Antônio Júlio
- 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 3.700/2006
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de
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Ratos de Minas - CSPP -, com sede no Município de Ratos d:
Minas.

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

Segurança Pública de Ratos de Minas - CSPPM -, com sede no
Município de Patos de Minas.

Art. 2 - Esta lei entra em, vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Conselho, de Segurança Pública de Patos de Minas -

CSPPM -, com sede no Município de Patos de Minas, é uma entidade
civil sem fins lucrativos ë de duração indeterminada. Destacam-se
entre suas principais finalidades colaborar nas atividades de
prevenção e preservação da ordem pública, visando a maior
eficiência, presteza e controle de todas as ações na defesa da
comunidade local. Para tanto, o Conselho busca incentivar o bom
relacionamento da comunidade com as autoridades, promove
palestras e campanhas educativas que orientam os cidadãos na
promoção e ajuda da autodefesa, buscando conscientizar a população
para o espírito de cooperação e solidariedade, em prol da ordem
pública e do convívio social.

A entidade foi constituída em 11/8/1999, e sua diretoria é composta
por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
instituição, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados para a
aprovação deste projeto d6 lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.701/2006
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a estadualizar a estrada que liga o
Município de Pedras de Maria da Cruz a Mocambinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Pedras de Maria da
Cruz a Mocambinho.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção da referida estrada.

Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: A estadualização da estrada que liga o Município de

Pedras de Maria da Cruz a Mocambinho é essencial para o
desenvolvimento da região. Ela tem um tráfego constante e necessita
de melhorias. Faz-se necessário o seu asfaltamento, o que não é
possível ser feito pela comunidade das referidas cidades.

Com as chuvas e depois a seca, agravam-se as condições do
terreno, ficando a segurança dos moradores comprometida.

Como os Municípios têm demandas prioritárias para atendimento à
população, enfrentam grandes dificuldades para a conservação e a
manutenção de suas estradas, devido à carência de recursos, a
estadualização da estrada solucionará parte dos problemas inerentes
à região.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.702/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da

Criança e do Adolescente de Veredinha - Adecave -, com sede nesse
Município.

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

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Veredinha -
Adecave -, com sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A Adecave é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
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legalmente constituída, que presta relevantes serviços à comunidade
de Veredinha, sob a forma de ação comunitária, abrangendo o
desenvolvimento de atividades e programas de combate à fome e à
miséria, a criação de hortas comunitárias, a implementação de
atividades agropecuárias e o incentivo a programas de apoio e
profissionalização de adolescentes, com a criação de projetos de
geração de emprego e renda, de proteção da família, de educação,
esporte e lazer, entre outros.

Dessa forma, a entidade tenta minimizar a situação de miséria
naquela região.

Conforme documentação apresentada, a Adecave atende aos
requisitos da legislação em vigor, especialmente os da Lei n2 12.972,
de 27/7/98, alterada pela Lei n 2 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres 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 3.703/2006
Declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudo e

Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado; de utilidade pública o Centro Holístico de

Estudo e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede nb Município de Uberaba.

Art. 2 2 - Esta lei entra erji vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Centro: Holístico de Estudo e Recuperação em

Dependências Físicas e/ou Psicológicas - Centroherd -, é uma
sociedade civil, com personalidade jurídica própria, de fins não
econômicos, que não distribui resultados, dividendos ou bonificações,
com duração por tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade apoiar as famílias e os usuários de
drogas psicoativas em tratamento, por meio de iniciativas que
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dinamizem recursos para a promoção humana. Cria estratégias de
enfrentamento do problema da droga, por meio de tratamento
intensivo, isolado, cursos, reestruturação psicológica, buscando
reinserção na sociedade e no mercado de trabalho ou geração de
renda.

O Centroherd desenvolve e incentiva programas educativos para
prestar auxílio ou manter serviços assistenciais, dentro de suas
possibilidades, no que tange às necessidades sócio-econômicas dos
residentes.

Arregimenta voluntários com perfil adequado, busca parcerias e
firma convênios com entidades públicas ou privadas, para, mediante
subsídios ou doações, prestar serviços no âmbito de suas finalidades.

Sendo uma entidade de suma importânia para a comunidade onde
atua e por cumprir todos os requisitos dispostos na Lei n 12.972, de
27/7/1998, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.

- 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 3.70412006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

de Aimorés, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança de Aimorés, com sede nesse Município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés,

com pleno e regular exercício desde 6/5/97, com sede no Município de
Aimorés, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica própria e de caráter assistencial. Tem
como finalidade colaborar nas atividades de preservação da saúde e
da ordem pública no âmbito municipal, desenvolvendo para tanto
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atividades de assistência às vítimas de crimes e atos infracionais e
atividades de cunho educacional, visando prevenir a prática de delitos
e o uso de drogas e psicotrópicos.

O Conselho é administrado por diretoria constituída de pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei n g 12.972, de
1998,  esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.705/2006
Declara de utilidade pú 1blica a Sociedade Solidária - SOL -, com

sede no Município de Divirpópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Solidária -

SOL -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra erri vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Sociedade Solidária - SOL -, com pleno e regular

exercício desde 20/4/2004, com sede no município de Divinópolis, é
uma entidade sem fins lucrativos, de personalidade jurídica própria e
caráter assistencial.

Tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social
realizando a inclusão produtiva de adolescentes vulnerabilizados e
suas famílias, combatendo a fome e a pobreza por meio de unidades
de treinamento e capacitação no campo de confecção industrial e
artesanato e por meio de bursos profissionalizantes diversos.

A Sociedade Solidária é administrada por diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei n 2 12.972, de 1998,
esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora
apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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e/co art. 103, inciso 1, do Regimento Internô.
PROJETO DE LEI N 9 3.706/2006

Declara de utilidade pública o Abrigo ao Idoso Sol Nascente de
Iturama, com sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo ao Idoso Sol

Nascente de Iturama, com sede nesse Município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Abrigo ao Idoso Sol Nascente de Iturama, com sede

nesse Município e em pleno e regular funcionamento desde
24/1/2003, é uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica própria e de caráter assistencial. Tem como finalidade
principal o atendimento ao idoso, prestando assistência social de
forma articulada, conforme os princípios e diretrizes da Lei Orgânica
da Assistência Social - Loas -, da Política Nacional do Idoso, do
Sistema único de Saúde, do Estatuto do Idoso (Lei Federal n 10.741,
de 1I10/2003) e das demais normas pertinentes.

Em suas atividades, o Abrigo assegura ao idoso assistido a
efetivação do direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária, assegurando, por ações próprias e outros
meios, sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social e sua dignidade como pessoa humana e
sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. Presta
assistência integral ao idoso, na modalidade de longa permanência,
quando verificada a inexistência de grupo familiar.

A entidade, pelo que se infere da leitura dos documentos anexos ao
processo, tem cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social
de Iturama e é administrada por diretoria constituída de pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam. Preenche,
assim, os requisitos da Lei n 2 12.972, de 1998, pelo que esperamos o
apoio dos nobres 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,
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N 2 6.916/2006, do Deputado Elniiro Nascimento, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à implantação de
um núcleo de hemodiálise no Hospital Vera Cruz, no Município de
Patos de Minas. (- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.917/2006, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Igam com vistas à promoção dos estudos
que menciona, relativos aos corpos de água do Estado. (- A Comissão
de Meio Ambiente.)

N 2 6.918/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Barão do
Rio Branco pelo transcurso do centenário de sua fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N g 6.919/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Poços de
Caldas pelo transcurso do 134 2 aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N 9 6.92012006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar do
Estado pelo transcurso do 699 aniversário de sua criação. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N 9 6.921/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Emater-MG por ter sido
premiada como a melhor empresa do Brasil em desenvolvimento
agropecuário. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n 9 6.910/2Ø06 nos termos do § 22 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N Q 6.922/2006, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde informações quanto às
providências tomadas por essa Secretaria a partir das propostas
contidas no Relatório Final da Comissão Especial para o Estudo da
Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou
Autismo.

N 2 6.923/2006, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam
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solicitadas à Secretária de Desenvolvimento Social e Esportes
informações quanto às providências tomadas por essa Secretaria a
partir das propostas contidas no Relatório Final da Comissão Especial
para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo.

N 2 6.92412006, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam
solicitadas à Secretária de Educação informações quanto às
providências tomadas por essa Secretaria a partir das propostas
contidas no Relatório Final da Comissão Especial para o Estudo da
Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou
Autismo. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N Q 6.925/2006, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão de
aumento salarial para os funcionários da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N 2 6.926/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com
vistas à apresentação de projeto de lei relativo a indenização para as
famílias de vítimas de conflitos agrários. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
George Hilton e Gustavo Valadares e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação e de Política Agropecuária.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias
dos alunos da 32 série do Instituto Cecília Meireles, de Belo Horizonte.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, público que
nos assiste das galerias e funcionários da Casa, temos uma notícia de
primeira mão, de que o governo de Minas Gerais realizará grandes
melhorias nos órgãos estaduais e um dos primeiros órgãos que serão
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reestruturados será o DER, a exemplo do que acorreu no
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -
Deops -, hoje vinculado à Secretaria de Transportes e Obras Públicas,
que atualmente constitui-se exemplo de bom atendimento.

O DER passará por urna reestruturação, ocasião em que será
modernizado e sofrerá diversas mudanças após criterioso estudo
efetuado pelo governo de Minas. Tal afirmação me foi feita, para
conhecimento público, pelo Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia,
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. O Secretário
também informou que em nenhum momento o governo aventa ou
aventou a possibilidade de extinguir o DER-MG, que sempre efetuou,
da melhor maneira possívõl, melhorias em nossas rodovias estaduais
e que é possuidor de um grupo de funcionários qualificados e
dedicados ao serviço público do nosso Estado.

Outra notícia fala da tão sonhada aposentadoria dos servidores
designados da educação, que já está ocorendo. O governo de Minas
iniciou o processo com mais ou menos 300 servidores, a maioria já se
encontrava em afastamento provisório por motivo de doença,
esperando um posicionamento das autoridades responsáveis. E uma
grande conquista da categoria dos designados, cujos direitos estão
sendo reconhecidos pelo governo de Minas na atual gestão. Isso nos
deixa muito satisfeito por termos contribuído para esse trabalho, com
a parceria do Deputado Pulo Piau, com o apoio da Presidência e da
diretoria da Associação às Professores Públicos de Minas Gerais -
APPMG -, da Profa. Joana d'Arc Gontijo e da Federação das
Associações de Pais e Amigos das Escolas Públicas de Minas Gerais,
por intermédio de seu Presidente, meu amigo, Sr. Mário de Assis. Por
meio de um trabalho conjunto, estivemos reunidos por diversas vezes
com lideranças do Governador Aécio Neves e ainda realizamos
inúmeras reuniões para tratar do assunto dos designados, tendo,
aliás, viajado a Brasília, entre outras ações. O direito de aposentadoria
dos designados tem que ser reconhecido integralmente: é um
compromisso do nosso Governador, homem público e de grande
sensibilidade.

O governo Aécio Neves e seu secretariado estão de parabéns. Muito
ainda temos por fazer, mas grandes benfeitorias já foram realizadas
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em Minas Gerais. O Executivo e o Legislativo devem andar de mãos
dadas buscando a promoção do bem-estar da população de Minas
Gerais, procurando cada vez mais dignificar o nosso Estado, através
da verdade, de uma excelente administração, de leis regulamentadas
e cumpridas.

Outro assunto tratado com a Secretaria de Planejamento, mais
precisamente com o Secretário Anastasia, foi a situação dos
servidores da educação lotados no quadro administrativo das
Superintendências Regionais de Ensino. Comuniquei-lhe a reunião
que realizamos com a Comissão de Educação, com a Dra. Fádua,
Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão, e com os servidores.
Naquela ocasião, houve o reconhecimento, por parte da referida
Subsecretária, de que seria necessário beneficiar os citados
servidores com melhorias no plano de carreira. Ele será parceiro para
continuar corrigindo essa desigualdade. O Sr. Secretário, com a
Subsecretária Fádua, comprometeu-se a tomar as devidas
providências.

Transmito ainda uma notícia de suma importância para os 20 mil
servidores efetivados por meio da Emenda à Constituição n 2 49
Foram publicadas noticias pela imprensa de que eles seriam
demitidos. Semana passada, o Deputado Antônio Júlio transmitiu essa
notícia, a qual reafirmamos, pois estivemos com o Secretário
Anastasia, que confirmou que os 20 mil servidores efetivados por meio
da Emenda à Constituição n 49 não serão demitidos. Portanto o
assunto está definido.

Os referidos servidores que integram os quadros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os quadros do Ministério
Público, podem ficar tranqüilos, pois o governo defenderá, e defende,
o cumprimento da referida emenda, outorgando a esses servidores o
direito à aposentadoria. Informei ao Sr. Secretário que, no Poder
Legislativo, também se encontram alguns servidores que ainda não
foram beneficiados pela referida emenda, apesar de estarem
enquadrados na lei.

Outro assunto que trago à tribuna é o direito de aposentadoria dos
servidores que fazem parte do Quadro Suplementar, da chamada
função pública, desta Casa. Há muito tempo, estou preocupado com
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esse assunto, o qual acompanho.
Recentemente, estive com o Dr. Sylo Costa, ex-Conselheiro do

Tribunal de Contas, para discutir mais detalhadamente a questão dos
servidores ocupantes de cargo de função pública da Assembléia
Legislativa. Participamos de uma sessão plenária do Tribunal de
Contas do Estado, em que foi emitido um parecer favorável aos
respectivos servidores. Estou com a cópia do parecer em meu
gabinete.

No dia 25/10/2006, após novamente ter sido procurado por
funcionários desta Casaj estive com o Deputado Mauri Torres,
Presidente da Assembléia Legislativa, o qual garantiu, com
propriedade e determinação, que a Mesa, sob a sua Presidência,
resolverá essa questão õ 'mais rápido possível. Há muitos anos, esse
assunto vem trazendo angústia e sofrimento a todos esses
funcionários. Portanto queremos tornar pública essa notícia.
Antecipadamente agradeço ao Presidente desta Casa o
reconhecimento de um direito dos funcionários e a correção definitiva
desse problema.

Na tarde de hoje, ainda 9uero relatar da tribuna desta Casa a nossa
ida ao DNIT para tratar com o Or. Sebastião, superintendente estadual
desse órgão, das rodovias federais no Estado. Queremos repassar
aos colegas e a todos os que nos assistem pela TV Assembléia
algumas boas notícias qub tivemos. A primeira é que está confirmada
a duplicação da BR-040, no trecho de Sete Lagoas até o 'Trevão" de
Curvelo. O recurso deve ser liberado agora, por meio de uma medida
provisória de suplementação que está no Congresso para ser votada.
O Presidente já a enviou para lá, com a autorização dos Ministérios
dos Transportes e da Fázenda para a liberação do recurso, quando
teremos o início da duplicação desse trecho. Aliás, gostaria de
adiantar que a licitação já foi feita com quatro empresas, que
ganharam trechos dessa área, desse percurso que será duplicado
agora de Sete Lagoas até o "Trevão" de Curvelo.

E com muita alegria que concedo aparte ao Deputado Gustavo
Valadares, meu colega e líder de bancada.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Doutor
Viana, agradeço-lhe o aparte. V. Exa. tocou no assunto relacionado
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com as estradas e falou particularmente de uma audiência que teve
com o diretor do DNIT. Como representante da região do Centro-
Nordeste mineiro, onde recebi uma votação consagradora nas últimas
eleições, gostaria de cobrar particularmente do governo federal e, em
especial, do DNIT maior atenção para o trevo de entroncamento da
BR-381 com a MGT-120, antiga BR-120. Aquela estrada da BR-381
foi recuperada ao longo dos últimos dois anos. Sabemos que é uma
estrada muito perigosa, que já tirou inúmeras, centenas e milhares de
vidas de cidadãos mineiros e, por que não dizer?, de cidadãos
brasileiros. Ela foi muito bem recuperada e trabalhada, mas o DNIT
deixou, infelizmente, para a última hora a conclusão das obras desse
trevo de entroncamento da BR-381 com a nossa MGT-120, que faz a
ligação da BR-381 com Itabira e as demais cidades da região Centro-
Nordeste.

Portanto, fica aqui a minha preocupação e a cobrança pública de um
parlamentar que trabalha naquela região e conhece as suas
dificuldades e a necessidade de resolvermos o problema do
entroncamento dessas duas rodovias. Farei também essa cobrança
pessoalmente na próxima ida a Brasília, que espero fazer ainda este
mês de novembro, e na Diretoria-Geral do DNIT, em Brasília.

Deputado Doutor Viana, obrigado pelo aparte e parabéns pelo
pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana - Nobre Deputado Gustavo Valadares,
obrigado pelo aparte. Quanto à ida ao DNIT, queremos manifestar o
nosso agradecimento ao Superintendente, que nos afirmou
categoricamente que a operação tapa-buracos será repetida no final
do ano e no princípio do ano que vem na BR-135, que é uma outra
preocupação nossa. Este Deputado e os colegas do Norte de Minas
permanentemente cobramos isso desta tribuna, pois os buracos já
começam a reabrir-se na BR-135. Já há um outro recurso para a
recuperação definitiva da BR-135 desde o "Trevão" da BR-040, em
Curvelo, até o Norte de Minas, quando será feita a restauração
completa, com terceira pista, acostamento, sinalização e recuperação
das pontes. Isso nos deixa esperançosos, mas não nos impede de
voltar à tribuna para fazer as nossas cobranças, as nossas
reivindicações, quantas vezes forem necessárias, em vista da
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importância dessa BA e dos problemas que percebemos quando por
ela passamos. Várias pessoas que estão transitando por essa estrada
têm seus veículos quebrados, os pneus furados, as rodas estragadas.
As vezes têm de trocar pneus debaixo de chuva, de fazer reparos nos
carros ou de tirar a bagagem numa situação extremamente
constrangedora. Isso não é justo, uma vez que todos pagam IPVA e
impostos. E uma obrigação do governo dar segurança e qualidade a
essas estradas.

Ficam aqui essas manifestações na tarde de hoje, Sr. Presidente,
Srs. Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Cidadãs e cidadãos mineiros, Sr.

Presidente, prezados merhbros da Mesa, Deputadas e Deputados,
faço uma saudação especii aos alunos da Escola Cecília Meireles. A
presença de vocês me faz lembrar várias poesias. Cito sempre uma
delas: "Ou isto ou aquilo". A todo o momento das nossas vidas temos
de fazer opções: ou isto! ou aquilo. Isso nos ajuda a ter opções
maduras. Muitas vezes temos de optar entre uma coisa boa e outra
boa também. Quando é para fazer uma opção entre o bem e o mal,
entre coisas boas e ruins, pedimos a graça de Deus e fazemos a
opção pelo bem. Essa é uma contribuição de Cecília Meireles por
meio da poesia.

Senhoras e senhores, volto à tribuna com uma preocupação grande
em relação às águas mineijais, ao patrimônio das águas minerais.

Semana passada, saiu, no caderno "Economia", do jornal "Estado de
Minas", mais uma reportagem, dizendo: "Marcas voltam ao mercado",
prenunciando a volta das marcas Caxambu, Lambari, Cambuquira e
Araxá. São marcas importantíssimas, para Minas e para o Brasil, de
águas especiais, medicamentosas, autênticas águas minerais, de
acordo com o Código das Aguas. Elas possuem características físico-
químicas e medicamentosas. E por isso que dizemos serem
patrimônio hídrico do Estado de Minas Gerais. A maior província
hidromineral do planeta Tetra está na região Sul de Minas.

O artigo diz que as águas minerais Caxambu e Araxá, estariam
voltando às prateleiras cib varejo no mês de janeiro, num projeto
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audacioso, para disputar o mercado "premium" da bebida, em garrafas
especiais e com novo rótulo. E claro que querem continuar com as
marcas, com os nomes Caxambu, Cambuquira, Lambari, Araxá, pois
já têm um mercado garantido.

O artigo ainda diz: 'Os técnicos da Copasa, que assumiu este ano a
exploração dos recursos hidrominerais retomados da iniciativa privada
pelo governo estadual.... Sempre questionamos os termos,
principalmente quando falam que a Copasa assumiu este ano a
exploração dos recursos hidrominerais. Volto a insistir que as águas,
não só as minerais, são patrimônio da humanidade, pois são fonte de
vida e estão ligadas a ela.

Fala o artigo, ainda, que: "As águas de Cambuquira e Lambari vão
demorar um pouco mais para voltar às mesas, já que dependem de
investimentos na compra de maquinário e de reforma da estrutura de
engarrafamento das fontes no Sul de Minas." Continua o artigo: "O
cronograma do projeto só será cumprido se a Copasa conseguir até o
início de novembro..." - portanto, está chegando - "...a autorização da
Assembléia Legislativa para criar a Copasa Aguas Minerais de Minas,
uma empresa subsidiária que ficará responsável pela exploração,
distribuição e o comércio das marcas".

Continua mais um pouco à frente: "A idéia é tratar as águas minerais
de Minas... - esse será o nome da concessionária, que está sendo
criada para a questão da subsidiária - "...como bebida preciosa pelas
suas características". Características físico-químicas e
medicamentosas. Tem o valor da crenoterapia, a cura pelas águas,
que remonta há séculos antes de Cristo. O uso da água para cura,
para a saúde, para o bem-estar físico e espiritual.

Mais ao final diz: "O projeto da Copasa começa pelo relançamento
das águas Caxambu e Araxá nos mercados do Rio de Janeiro e de
São Paulo, em que elas já tinham penetração, além de Belo
Horizonte, Brasília e Goiás". Queria chamar a atenção para esse
ponto: o cronograma está marcado para estar no mercado em janeiro.
Quero lembrar que, de início, era para estar em junho passado. Com o
fechamento da Superágua, desde junho de 2005, foram suspensos o
envasamento e a comercialização das águas minerais daquela região.
Há pessoas desempregadas até hoje.
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No final do ano passado, quando foi aberto o edital -
acompanhamos, fizemos audiências públicas na Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais -, e não houve nenhuma empresa
interessada nas licitações, o governo do Estado passou a concessão
para a Copasa, ficando de enviar para a Assembléia um projeto de lei
criando a subsidiária para as águas minerais. Ficamos na expectativa,
e, no final de abril, iníciode maio, chegou à Assembléia o projeto.
Polêmico. Por quê? Porque, além de criar a subsidiária Aguas
Minerais, que era a expectativa, criou outras. Pelo novo cronograma, o
projeto tinha regime de urgência, retirado pelo Governador. Mesmo
tendo ampla maioria nesta Casa, não conseguiu emplacar nem ser
votado; contudo, nós, que acompanhamos o dia-a-dia da questão
específica do patrimônio das águas minerais de Caxambu,
Cambuquira, Lambari e Araxá, solicitamos, desde o primeiro
momento, ao Governador que desmembrasse o projeto, e que fizesse
um criando a subsidiária águas minerais e outro com as demais
subsidiárias, tendo em vista a polêmica da questão. Todos os
Deputados estão preocupâdos, porque a cada dia nem notícias sobre
a privatização da CopasajEstá aqui o jornal "Hoje em Dia", distribuído
em Brasília, em 21110/2006. Está escrito: "Olho na grana. Quem
procura oportunidade de negócio deve acompanhar os atos do
Governador reeleito de Minas Gerais, Aécio Neves. A privatização da
Copasa deve ser agilizada através da venda das ações de suas
subsidiárias". Também no jornal do Sindágua, há publicações falando
de documentos que comprovam o desejo de privatização da Copasa
por parte do governo estabual, que, aliás, tem história de privatização.
O governo federal anterior privatizou empresas importantíssimas para
o Brasil, como a Vale do ! Rio Doce e outras, e está de acordo com a
proposta ideológica de esse partido fazer a privatização. Isso não é
bom, daí, a nossa preocupação e o nosso cuidado.

Continuamos insistindo em que o projeto seja desmembrado e que o
cronograma seja cumprido. Talvez não tenhamos nem que esperar
janeiro: em dezembro já podemos ter o envasamento das águas de
Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Substitutivo n 2 3. Já estamos no terceiro substitutivo desse projeto
enviado pelo Governador: "Art. l - Fica a Companhia	de
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Saneamento de Minas Gerais - Copasa - autorizada a criar empresa
subsidiária integral com a atribuição de atuar na exploração
econômica dos recursos hidrominerais do Estado, inclusive os dos
parques das águas. § 1 - A subsidiária desenvolverá suas atividades
prioritariamente nos Municípios de Araxá, Cambuquira, Caxambu e
Lambari. § 2 - A subsidiária somente poderá expandir sua atuação a
outros Municípios depois de sua implantação nos Municípios a que se
refere o § 1. § 3 - O lucro líquido da subsidiária de que trata o 'caput"
deste artigo será aplicado em saneamento básico". Até aqui se fala da
subsidiária de águas mineiras. "Art. 2 - Fica a Copasa autorizada a
criar empresa subsidiária integral com a atribuição de dar manutenção
e administrar, executar e explorar o serviço do sistema de irrigação do
Projeto Jaíba." Ultimamente estávamos defendendo que esse seria
um consenso, que poderia também estar desmembrando os dois. Mas
já temos notícias de preocupações no Norte de Minas, até de
questionamentos de Deputados récem-eleitos porque já existem
cooperativas, grupos de pessoas, de entidades que estão trabalhando
nessa questão e querem aprofundar mais, para saber do que se trata
essa subsidiária para o Jaíba.

O art 32 fala de terceira subsidiária para os Municípios que têm
déficit operacional, que dão prejuízo. Querem criar subsidiárias que
dão prejuízo no Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus, no
Norte de Minas e em outras regiões e localidades com o índice de
desenvolvimento humano - 10H - abaixo da média do Estado.

Estamos muito preocupados e queremos fazer novamente um apelo
ao Governador para que faça o desmembramento. Temos participado
de reuniões e ouvido os Deputados. O projeto como um todo está
complicado de ser votado, o que nos angustia, porque as estâncias
hidrominerais precisam disso com urgência. O que segurava um
pouco eram alguns questionamentos feitos pelo Fórum das ONGs do
Circuito das Aguas, que já foram respondidas pela Copasa. As
respostas não foram suficientes. Temos que aprofundar-nos um pouco
mais nessas respostas, desmembrar o projeto e criar essa subsidiária.
As demais estão dificultando. E bom que o povo saiba disso. No Sul
de Minas, nas estâncias hidrominerais, chegaram a dizer que o
Deputado Laudelino Augusto estava impedindo a votação desse
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projeto. Se eu tivesse esse poder, impediria muita coisa nesta
Assembléia, não só a votação desse projeto, mas muita coisa também
no governo do Estado. Se eu tivesse esse poder, teria feito a CPI da
Comig, a grande responsável pela situação precária das estâncias
hidrominerais. Pegou dinhe

F iro das estâncias e fez aeroporto, pontes, a
estrada de Maria da Fé-Cristina, que está cada dia pior, mais cheia de
buracos. Não temos poder para segurar um projeto.

Está aqui em minhas mãos uma carta protocolada junto ao
Governador do Estado, assinada pelos antigos funcionários da
Superágua, que ainda estão sem emprego. Alguns foram contratados
precariamente para ajudar na manutenção das máquinas, ou na
limpeza do balneário do parque das águas, mas precisamos recriar o
emprego, o salário e a renda para todas as famílias e ampliar tudo
isso. Está aqui, e já foi lido: uma vez na tribuna - não lerei novamente,
pois o tempo não permite -, o pedido: "Nós, ex-funcionários da
Superágua, Empresa das Aguas Minerais S.A..... Eles fazem um
pedido ao Governador, e fomos lá pessoalmente protocolá-lo - está
aqui a assinatura deles, pais e mães de família. Protocolamos no dia
171812006, no Palácio da Liberdade, para o Governador.

Queremos, portanto, reiterar nosso pedido: mais uma vez
solicitamos ao Governador, à Liderança do Governo na Assembléia,
que desmembre o projeto.1 Em uma reunião, há 15 dias, em Caxambu,
com os Ministros Mares Guia, do Turismo, e Hélio Costa, das
Comunicações, e com osFrefeitos da região do Circuito das Aguas,
que diziam ter um bom relacionamento com o Governador, pedimos
publicamente que fossem nossos intercessores e solicitassem ao
Governador que desmembrasse o projeto, o que não custará nada. Já
apresentamos uma emenda, e ele poderia aceitá-la.

Se desmembrarem, criaremos a subsidiária das águas minerais,
ainda no final de novembro e no começo de dezembro, para o Natal,
época em que muitos turistas vão buscar a saúde das águas na
região. Desse modo elespoderão ter a água envasada nas mesas,
assim como outros brasileiros.

Solicitamos, portanto, o desmembramento. Votaremos aqui ainda
neste ano, e o projeto poderá ser colocado em ação, permitindo que
as pessoas sejam recolocadas em seus empregos.
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Quanto às demais subsidiárias, como a do Jaíba, para a qual já
fizeram alguns questionamentos, e as outras inexplicáveis, pois não
entendemos a necessidade de se criar subsidiária que dá prejuízo,
aprofundaremos depois. Para os dias 9 e 14/11/2006, já estão
marcadas audiências públicas em Araçuaí e em Teófilo Otõni, para,
junto com os Prefeitos e a população da região, entendermos melhor
o projeto das outras subsidiárias.

Quanto à subsidiária Aguas Minerais de Minas, esperamos que haja
um desmembramento, por uma questão de bom-senso e pela
necessidade de acolher a vontade do povo que representamos. Será
para o bem de Minas Gerais, especialmente o Sul de Minas, o
desmembramento desse projeto e sua votação quanto antes. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia,

Srs. Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia,
antes de tratar do assunto que me traz à tribuna, gostaria de falar um
pouco a respeito das palavras do Deputado Laudelino Augusto, que
acompanhou toda a situação relacionada com as águas minerais. Não
acompanhei o processo, como o Deputado, que esteve muito
presente, mas pude constatar que o governo de Minas teve todo o
cuidado com a questão. Tivemos uma licitação para que empresas se
apresentassem com a proposta de cuidar daquelas águas, entretanto
lamentavelmente nenhuma se apresentou naquele certame de
licitação do Estado, e o governo buscou essa solução com a Copasa.
Esperamos que isso seja definido pela Assembléia Legislativa, pois
sabemos que interessa à população do Circuito das Aguas.

Gostaria de dizer também que o governo encaminhou o projeto
democraticamente à Assembléia Legislativa. Está sendo discutido.
Ponderou-se a questão do regime de urgência, mas o governo retirou-
o a fim de haver o debate. Meu partido foi acusado de querer
privatizar, mas o governo do Estado, ao enviar o projeto à Assembléia
para a discussão, agiu diferentemente da Prefeitura de Belo
Horizonte: o Prefeito, por decreto, determinou a privatização dos
cemitérios municipais de Belo Horizonte.
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Aí, sim. Há, agora, um donvite para participarmos de uma reunião
especial, para discutir o decreto, porque está decretado. Não foi o
PSDB, e sim o PT que decretou a privatização dos cemitérios de Belo
Horizonte.

O assunto que me traz a esta tribuna hoje é algo que preocupa a
todos. Recebemos manifestações dos ambientalistas mineiros da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A situação da Lagoa da
Pampulha é lamentável. Adecisão da Prefeitura de Belo Horizonte de
retirar a lama do fundo da Lagoa da Pampulha e colocar em uma cava
na região cárstica da região metropolitana em Confins, exatamente
em uma área de preservação ambiental, foi o fim. Acabou a paciência
dos ambientalistas. Aqui está todo o projeto apresentado pela
Prefeitura, e é interessante observar que uma empresa específica
venceu - o Deputado Miguel Martini, desta tribuna, já sabia qual
empresa venceria. Essa empresa venceu porque teria uma tecnologia
diferente. Qual? Ela faria uma dragagem de longa distância. Há um
gráfico que mostra o trabalho feito: a lama seria dragada do fundo da
lagoa, passaria por um prcesso, seguiria por uma linha, uma esteira-
nadante, até as laterais do Aeroporto da Pampulha. Acompanhei esse
processo, e essa era a proposta. Só uma empresa foi vencedora, pois
contava com tecnologia para fazer essa dragagem, fazer a separação
de sedimentos e encaminhar, por um tubo, até as laterais do
Aeroporto da Pampulha a disposição final desses sedimentos. A
documentação prevê autorização da lnfraero, que autorizou a
utilização desses espaços!

Apresento aqui os processadores explicitados nos editais. Já há um
gasto na Lagoa da Pampulha de R$400.000.000,00
aproximadamente.

Agora, somos surpreendidos. A lama é retirada da Lagoa da
Pampulha por caminhões e levada por uma cava para uma região de
preservação ambiental, a ieg ião da nascente do Ribeirão da Mata, um
dos principais afluentes o Rio das Velhas, afluente do Rio São
Francisco. E impressionante. Acompanhamos, pela imprensa, a
expedição do Projeto Manuelzão, da UFMG, e um dos navegadores
contraiu leptospirose no Ribeirão da Mata. A lama da Lagoa da
Pampulha está sendo depositada numa cava, numa região cárstica,
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uma região em que há águas subterrâneas, próxima à Lagoa do
Sumidouro. Da Lagoa do Sumidouro sai um rio subterrâneo que
deságua também no Rio da Velhas. E justamente nessa região que a
Prefeitura de Belo Horizonte colocou a lama da Lagoa da Pampulha.

Acompanhamos a informação de que havia uma autorização para o
preenchimento daquela cava com aterramento, não com lama da
Lagoa da Pampulha. Neste momento, o trabalho foi suspenso, e a
Feam recolheu resíduos para análise. Adianto para a Feam o que
encontrará.

Contratamos um técnico da UFMG para fazer análise da água da
Lagoa da Pampulha. A água é imprópria para a navegação e para a
pesca. Há metais pesados. Essa irresponsabilidade foi feita: retiraram
a lama em contato com essa água e a colocaram numa área de
preservação ambiental, de águas subterrâneas, de nascente do
Ribeirão da Mata, agora com alto grau de poluição. Agora há mais
essa preocupação com a destinação da lama.

Os jornais denunciaram a atuação da Prefeitura. Se as organizações
ambientais fossem elaborar a lista suja, agora a Prefeitura de Belo
Horizonte estaria presente. Estaria na lista dos que comprometem o
meio ambiente levando a lama da Lagoa da Pampulha para as nossas
áreas de preservação ambiental, de mananciais, de nascentes de rios
importantes para a população.

E lamentável o que houve. A população de Belo Horizonte está
pagando a conta que nunca fecha da Lagoa da Pampulha.
Esperávamos a parafernália prevista no Projeto de Recuperação da
Lagoa da Pampulha, que separaria os sedimentos e faria a dragagem
de longa distância. E o que temos? A dragagem é feita por
caminhõezinhos. Eles tiram a lama da Pampulha e a levam para uma
área de preservação permanente, de preservação ambiental. Onde
está o DLD? Só essa empresa poderia vencer, pois tinha a tecnologia.
Onde estão os recursos do povo de Belo Horizonte?

Teremos, em breve, outra decisão da Prefeitura de Belo Horizonte:
vai aumentar o IPTU. O povo de Belo Horizonte continuará a pagar a
cara conta de uma Prefeitura pesada para o bolso do contribuinte. Até
na Região Metropolitana, a Prefeitura pesa ambientalmente,
procurando algum lugar para jogar o lixo, além de buscar todas as
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formas para mantê-lo na tegião do Pindorama. Aquela população já
não agüenta e diz estar doente por causa da presença do lixo.

Há mais de um ano, pedimos um simples relatório da Prefeitura de
Belo Horizonte, dos centros de saúde da região, informando o número
de doentes, e nada recebemos. Onde está a dragagem de longa
distância? Onde estão os equipamentos? Onde está o dinheiro do
povo de Belo Horizonte? Jogado na lama da Pampulha? Nunca temos
uma solução para esse problema. Mais um escândalo, dessa vez
ambiental. Para os outro, buscam-se soluções. Entretanto, como
recuperar os danos de um escândalo ambiental que compromete as
nações, o futuro da Região Metropolitana, a população, uma área de
preservação permanente?

Apresentamos, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, um requerimeno para ouvirmos a Prefeitura de Confins.
Ouvir a Prefeitura de Confins, pois alegam que houve autorização dos
órgãos ambientais de Confins. Os órgãos se defendem dizendo que
houve permissão para aterrar, e não para jogar lama da Lagoa da
Pampulha, com os metais pesados, naquela área de preservação
ambiental permanente.

Portanto solicitamos a ! realização dessa audiência pública para
ouvirmos a Feam, que colheu resíduos para análises, cujos resultados
queremos conhecer. Quero apresentar também o resultado das
análises feitas por quem contratamos. E terrível a situação da Lagoa
da Pampulha. Fizeram uma grande maquiagem em torno da lagoa,
mas nela não se pode navegar nem pescar, e ninguém pode tocar em
sua água. Só aquela maquiagem não resolve o problema da lagoa,
agravado com o comprometimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Aguardamos a realização dessa audiência pública para ouvirmos
todos os envolvidos. Terqmos oportunidade de saber por que o edital
não está sendo atendido. Por que não há dragagem de longa
distância? Por que é feitapor caminhões, se o edital diz que seria feita
por tubulações e que a lama deveria ser depositada nas laterais do
Aeroporto da Pampulha? Queremos ouvir as respostas na audiência
pública da Comissão dê Meio Ambiente e Recursos Naturais da
Assembléia Legislativa. Espero que consigamos dar uma resposta à
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população da Região Metropolitana de Belo Horizonte, à população de
Belo Horizonte, que vem pagando uma conta muito alta; e uma
resposta às gerações futuras, pois está sendo comprometida uma
área que não nos pertence, mas às novas gerações. Uma área de
preservação dos mananciais e das nascentes, uma área de águas
subterrâneas, comprometida com a lama da Lagoa da Pampulha - a
lama enviada pela Prefeitura de Belo Horizonte de presente para uma
área de preservação ambiental. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, público presente, gostaria de tecer comentários a
respeito de um projeto de lei e de um projeto de lei complementar.

O Projeto de Lei n 2 3.669/2006 estabelece as diretrizes da política
remuneratória dos servidores públicos civis da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos militares do
Estado. A política remuneratória são os instrumentos institucionais por
meio dos quais se estabelece a recomposição ou alteração dos
vencimentos ou da remuneração dos servidores públicos. A política
remuneratória dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado
já está quase toda definida nas leis que definem os planos de carreira,
que institui o Adicional de Desempenho - Lei n 2 14.693, de 2003 -,
que estabelece o Prêmio por Produtividade - Lei n Q 14.694, de 2003 -,
adicionais, etc.

Há que observar, ainda, que os recursos que podem ser destinados
à política remuneratória já estão definidos na Lei n 2 16.314, de 2006,
que trata das diretrizes orçamentárias, aprovada neste ano. O que
propõe o governo nesse projeto? Ora, o projeto define o limite de
recursos a ser empregado justamente na política remuneratória já
estabelecida e os casos de suspensão da aplicação desses recursos,
com aprofundamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que limita
os gastos com pessoal em 46,5%, ao invés dos 49% anteriores - só
com isso, retira cerca de 1,5% do limite da aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Destacamos ainda que o projeto nem sequer garante a aplicação de
recursos na política remuneratória; apenas fixa o limite a ser aplicado -
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agora inferior ao que era antes, passando de 49% para 46,5%.
Para que o ora exposto fique claro, analisaremos cada artigo do

projeto.
No art. 1° do projeto, 1 afirma-se que as diretrizes da política

remuneratória reger-se-ão por esta lei. Ocorre que o projeto não trata
de nenhuma diretriz de política remuneratória, apenas do limite de
recursos a ser aplicados nela.

No art. 20 do projeto, estabelecem-se os objetivos da política
remuneratória. Vamos analisar cada um deles.

O inciso 1 estabelece um sistema remuneratório que possibilite a
manutenção do valor real da remuneração e do seu poder aquisitivo.
De fato, ele estabelece o limite de recursos para esse fim. Também
não assegura, mesmo que haja recursos a serem aplicados, que
todos os servidores sejam beneficiados. Ou seja, não está assegurada
a manutenção do valor real da remuneração ou, muito menos, do seu
poder aquisitivo.

O próximo objetivo, no inciso II, é: "oferecer segurança aos
servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas carreiras, com
o fortalecimento e aprimoramento do sistema do mérito". Ora, os
planos de carreira garantiam que, contemplados os requisitos de
tempo e avaliação, o servidor seria movido automaticamente na sua
tabela, o que represéntaria um reajuste médio em seu
desenvolvimento de 3%. O projeto que tramita na Casa acaba com
essa garantia. A progressão e a promoção deixam de ser automáticas
na medida em que esses mecanismos ficam sujeitos à disponibilidade
de recursos e dependentes de que, em havendo recursos, eles sejam
alocados com esse objetivb. Portanto, ao contrário do que se prevê no
inciso, o projeto é um retroesso na carreira dos servidores do Estado.

Inciso III: "privilegiar políticas de pessoa que incentivem o
treinamento intensivo e o aperfeiçoamento do servidor, visando a sua
profissionalização e maior i produtividade, para garantir a eficácia e a
continuação da ação governamental". Ora, o projeto trata só de
disponibilidade ou não de :recursos para o sistema remuneratório dos
servidores públicos. Não trata de treinamento, aperfeiçoamento,
profissionalização nem de produtividade. Esse inciso não deveria
constar no projeto.

rs- -
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Inciso IV: 'assegurar a compatibilidade entre o sistema
remuneratório e o equilíbrio fiscal do Estado". Aqui está o objetivo
principal do projeto: assegurar o equilíbrio fiscal do Estado. Ou seja,
tudo o que conseguimos em 2005 e 2006, a respeito das tabelas que
vieram para esta Casa, melhoradas, principalmente pelas emendas
apresentadas pelo Bloco PT-PCdoB, a partir da mobilização dos
servidores públicos de Minas Gerais, com todos os avanços que
alcançamos, tudo será desmontado pelo Projeto de Lei n° 3.669. E
preciso fazer uma avaliação criteriosa desse projeto, que chegou a
esta Casa recentemente. Estamos analisando-o, e o nosso primeiro
olhar é que é extremamente prejudicial aos servidores públicos de
Minas Gerais. Portanto é necessário que façamos um debate, uma
discussão, uma avaliação. Estamos iniciando este primeiro debate
dizendo a todos os servidores que nos acompanham que o Projeto de
Lei n 2 3.669/2006 é prejudicial a eles, que muito pouco ou quase nada
conquistaram em suas tabelas remuneratórias, votadas nesta Casa.

O Bloco PT-PCdoB foi contrário à aprovação de importante parte
desse projeto e apresentou emendas, a fim de que as tabelas
melhorassem. Mas obtivemos pouco resultado, apesar do nosso
esforço para a aprovação das emendas.

O referido projeto está em tramitação nesta Casa. Faz parte do
"saco de maldades" que está sendo encaminhado a esta Assembléia
e piora ainda mais a situação dos servidores do Estado. Assim sendo,
precisamos torná-lo público, para que esses servidores fiquem
atentos, acompanhem-nos e nos apóiem no momento de sua votação.
Entendemos que esse projeto não pode prosseguir. Temos de barrá-lo
porque, se aprovado, os servidores públicos de Minas Gerais serão
bastante prejudicados.

O Projeto de Lei Complementar n Q 59 também está em tramitação
nesta Casa. Constituímos uma comissão especial para proceder a
estudos sobre o lpsemg. Esse projeto trata da quitação da dívida do
Estado para com o Instituto, nada mais do que isso. Que dívida é
essa? De R$1.000.000.000,00, simplesmente. Mas esses recursos
não são de propriedade do Estado, mas dos servidores públicos de
Minas Gerais. Nos governos passados, o recolhimento das
contribuições dos servidores para o lpsemg caiu no caixa único do

rÀ
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governo. E, neste momento, o Estado quer quitar essa dívida, por
meio desse projeto de lei, que, no ano passado, esteve nesta Casa.
Fizemos um estudo sobre ele.

No final de 2002, o então Governador Itamar Franco apresentou a
esta Assembléia um projeto de lei que distinguia as contribuições do
lpsemg: para a saúde e para a previdência. A primeira destinava-se
ao atendimento na área da saúde; a contribuição previdenciária, para
aposentadoria e pensão. No entanto, no bojo desse projeto, o governo
quitou a dívida Previdenciária. No final de 2002, quando da sua
aprovação, quitou-se a dívida com a Previdência, cujos recursos eram
provenientes do recolhimento de contribuições dos servidores públicos
e que também caíram no caixa único do governo. Calculava-se que o
custo da previdência seria de aproximadamente 60% de toda a
contribuição dos servidores e que a parte destinada à saúde seria de
cerca de 40% do custo total. Naquele momento, 60% da dívida do
Estado com o lpsemg foram quitados. Agora, com o Projeto de Lei
Complementar n 2 59, a outra parte, a restante, 40% calculados sobre
a dívida total dos anos anteriores, volta a esta Casa.

O que vemos, então? Hoje a saúde dos servidores do Estado de
Minas Gerais encontra-se em situação caótica. No ano passado, na
comissão que estudou a qúestão do lpsemg, conseguimos aprovar um
requerimento em que era solicitado ao Tribunal de Contas do Estado
que fizesse uma auditoria operacional. Diante disso, no Hospital Israel
Pinheiro, no pronto atendinento e no ambulatório de especialidades,
fez-se um estudo acerca das questões administrativa, de
financiamento e da qualidade e amplitude dos serviços. Ademais, já
foi concluído um estudo sobre o atendimento médico e odontológico
nas regiões, Padre João. Em Minas Gerais, foram definidas,
especialmente, quatro regiões.

O relatório está praticamente pronto. Na quarta-feira da próxima
semana, vamos trazer à tona, se Deus quiser, alguns dados
importantes, especialmente sobre o atendimento médico e
odontológico no interior.

Constatamos que, no interior de Minas Gerais. mais de 60% dos
servidores não têm tido nenhum atendimento médico, hospitalar e
odontológico. Portanto 60% dos servidores do Estado - isso acontece
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principalmente com os que estão no interior - não conseguem marcar
exames, consultas odontológicas e internações. Esses servidores são
obrigados a buscar atendimento particular ou a enfrentar as filas do
SUS, mesmo tendo direito ao atendimento pelo lpsemg, já que
contribuem para isso. Como se vê, vivemos uma situação caótica,
dramática. Quem se vê com um problema de saúde, especialmente
quando se trata de um caso de urgência, precisa de atendimento
imediato. No entanto, o instituto com o qual o servidor contribui não
lhe oferece os devidos serviços de saúde a tempo e hora. Ficamos,
então, diante dessa situação dramática, considerando-se
especialmente o caso de servidores que precisam dos serviços com
urgência.

Enquanto isso, poderá ocorrer a maior contradição já vista no
governo Aécio Neves. Como já ressaltei, no interior, o atendimento à
saúde vai mal, não há recursos. No entanto, o governo pretende usar
mais de R$1.000.000.000,00 dos servidores públicos que estão nos
caixas do Tesouro do Estado para quitar a dívida. Trata-se de uma
dívida do governo para com seus servidores na área da saúde. Como
podemos entender isso, diante da necessidade emergente de
atendimento à saúde dos servidores do Estado de Minas Gerais?
Refiro-me ao fato de se necessitar de mais recursos, e estes ficarem à
disposição do governo. Estou falando do repasse ao lpsemg, de o
governo querer quitar, saldar a dívida referente a um recurso que não
é dele, mas do servidor público do Estado.

A Bancada do PT-PCdoB está contra esse projeto. Não deixaremos
que ele avance, não o votaremos. Solicitamos ao Presidente da Casa
e à Liderança do Governo que não deixem prosseguir o Projeto de Lei
Complementar n2 59, visto que é pernicioso e traz imensos problemas
aos servidores do Estado de Minas Gerais. Obrigado.

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

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
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Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço-Geral do Estado

relativo ao exercício de 2005 foi publicado em essencialidades no
"Diário do Legislativo" de sábado, dia 28 de outubro, e distribuído em
avulso aos Deputados ontem, dia 30 de outubro. A Presidência
informa, ainda, que o prazo de 10 dias para requerimento de
informações ao Poder Exeçutivo e ao Tribunal de Contas será contado
a partir do dia 31 de outubro, encerrando-se na quinta-feira, dia 9 de
novembro.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 15 2 Reunião Ordinária, em 25/10/2006, dos
Projetos de Lei n 2s 2.90712005, do Deputado Paulo Piau, e
3.466/2006, do Deputddo Roberto Carvalho; e de Política
Agropecuária - aprovaçãoj na 19 Reunião Ordinária, em 25/10/2006,
do Requerimento n 2 6.884/2006, do Deputado Antônio Andrade
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XVI do art. 23? do Regimento Interno, requerimento do
Deputado George Hilton, 'solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n 2 1.954/2904; e, nos termos do inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Gustavo Valadares
e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Associação Unificada de Recuperação e Apoio -
Aura -, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos na prevenção,
diagnóstico, tratamento e recuperação de crianças com câncer e
também o incentivo ao ensino e à pesquisa em oncologia pediátrica.

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

3.55512006, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$8.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor da Assembléia Legislativa. Em discussão, o parecer.
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Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 1 2 de novembro, 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 192 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 115 ê LEGISLATURA, EM 12/9/2006
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Sargento Rodrigues, João Leite
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BPSP) e Doutor Viana (substituindo o Deputado Gustavo
Valadares, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, e na ausência do
Presidente, o Deputado Sargento Rodrigues assume a Presidência,
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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento
da seguinte correspondência, publicada no "Diário do Legislativo", nas
datas entre parênteses: da Sra. Maria Angela Carvalho Dias Coelho,
Secretária-Geral do lpsemg (1 9/9/2006) e da Direção Colegiada do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal
de Belo Horizonte (719/2006). Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado João
Leite, em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Robson
Itamar e Raimundo Coelho da Silva, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura de Belo

rs
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Horizonte - Sindibel; o Sr. Paulo Ferraz, Presidente da Associação dos
Fiscais Sanitários de Belo Horizonte - Afisa; e o Sr. Joaquim Benfica,
funcionário público municipal aposentado, para discutir assuntos de
interesse dos servidores públicos da Prefeitura de Belo Horizonte. O
Deputado Sargento Rodrigues suspende a reunião por alguns
minutos. As 15h35min, com a presença da Deputada Maria Olívia e
dos Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Sargento
Rodrigues e João Leite 1 (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), o Presidente,
Deputado Fahim Sawaii, reabre a reunião e convida os
representantes da diretoria do Sindibel, o Presidente da Afisa e o Sr.
Joaquim Benfica para tom br 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 Srs. Robson Itamar e Raimundo Coelho da Silva,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Sindibel, ao Sr.
Paulo Ferraz, Presidenté da Afisa, e ao Sr. Joaquim Benfica,
funcionário público municipal aposentado, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Os Deputados Sargento Rodrigues, Fahim
Sawan e João Leite apresentam requerimento solicitando que, tendo
em vista a audiência 1 pública realizada pela Comissão de
Administração Pública no dia de hoje, 12/9/2006, seja enviado ofício
aos Vereadores Délio Malheiros, Antônio Pinheiro, Elias Murad e
Ovídio Teixeira, sugerindo a realização de audiência pública na
Câmara Municipal para discutir o Projeto de Lei n 2 1.073/2006, do
Prefeito de Belo Horizonte, que dispõe sobre as requisições de
pequeno valor no âmbito do Município de Belo Horizonte. Sugerem
ainda que sejam convidados para participar da audiência o
Presidente, o Vice-Presidente e demais diretores do Sindibel e o
Presidente da Afisa. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finãlidade da reunião, a Presidência agradece a
participação dos convidados, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

kA
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Sala das Comissões. 31 de outubro de 2006.
Fahim Sawan,	Presidente - Gustavo Valadares - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio.	 -	 -
ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM
17/10/2006

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Paraopeba o
Deputado Célio Moreira, membro da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a questão dos abatedouros e açougues no
Município de Paraopeba. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Orozimbo de Assis, Delegado Regional do
IMA de Curvelo, representando Marco Antônio Rodrigues da Cunha,
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Flávio
César de Almeida Santos, Promotor de Justiça, representando Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Salésio José
Loch, Prefeito Municipal de Paraopeba; Laércio Assing, Presidente da
Câmara Municipal de Paraopeba; Lucivaldo Botega Fonseca, Chefe
de Inspeção do IMA de Paraopeba, representando Altino Rodrigues
Neto, Diretor-Geral do IMA; Moisés Maria Costa, Chefe da Vigilância
Sanitária de Paraopeba; Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito
Municipal de Caetanópolis, e Padre José Maurício, Prefeito de
Cordisburgo, 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 das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - José Henrique.

ai
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ATADA 192 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA É DA AÇÃO SOCIAL NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 17/10/2006
As 14h39min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado Alencar da Silveira Jr.,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 29 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 n 2s 6.874 a
6.878/2006. Passa-se à 31 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discusão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, os
procedimentos adotados para análise, pelo Tribunal de Contas do
Estado, e a publicação, pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, dos processos e concessões de aposentadoria dos servidores
públicos estaduais; Padre João, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
para discutir e dar encaminhamento à situação dos trabalhadores de
Minas Gerais que se deslocam para a colheita da cana-de-açúcar no
Estado de São Paulo; e' Jô Moraes, em que solicita realização de
reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública para
debater a situação dos servidores de função pública atingidos pela
resolução do Tribunal de 'Contas do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Gustavo Valadares - Jô Moraes.

A
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 675/2006

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de
Conselheiro do Tribunal de Contas

Relatório
Por meio da Mensagem n 2 675/2006, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do disposto no ar!. 62, XXIII, alínea
"a", da Constituição do Estado, o nome da Sra. Adriene Barbosa de
Faria Andrade para ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, em razão da aposentadoria do Conselheiro
Sylo Costa.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/10/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 111, "c", c/c o § 1 9 do art. 146, do Regimento Interno e
do art. 78 da Constituição do Estado.

A candidata é Bacharel em Direito e tem experiência como agente
pública e política, tendo exercido o cargo de Prefeita Municipal de
Três Pontas e de Presidente da Associação Mineira de Municípios.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
Durante a argüição pública, a candidata demonstrou conhecimento

sobre a entidade para a qual foi indicada como Conselheira,
respondendo com segurança, clareza e objetividade às questões
formuladas pelos Deputados.

Sendo assim, esta Comissão posiciona-se favoravelmente à
indicação do nome da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade para
integrar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da indicação do nome

da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade para ocupar o cargo de
Conselheira do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 1 2 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Dinis

Pinheiro - Durval Angelo - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.166/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

rÃ"
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Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa dar a

denominação de Ponte do boro à ponte localizada na estrada que liga
o Km 22 da BR-153 ao Distrito de Aparecida de Minas, no Município
de Frutal.

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

Fundamentação
Nascido em novembro de 1937, no Distrito de Aparecida de Minas,

Município de Frutal, Teodoro Martins de Arruda iria escrever sua
própria história na lembrança dos conterrâneos com quem conviveu.

Conhecido como Doro, foi um homem da terra, plantando e criando
gado; mas, antes de tudo, foi um cultivador das mais genuínas
tradições das Gerais, sua'paixão maior: os carros de boi, cavalos,
carros de cabrito e as boiadas carreiras.

Dono e seus carros ultrapassaram as fronteiras de Minas, levando ao
interior paulista o seu estilo mineiro - a ponto de, em 2003, ser
honrado com a condução da bandeira brasileira na festa do peão
boiadeiro de Barretos - e a outras partes do País onde houvesse
manifestação festiva do nosso sertão.

Em sua terra, foi o festeiro-mor; seu carro de boi foi palco de vários
artistas consagrados da música sertaneja, ficando conhecido como
foro do Carro de Boi.

Homem solidário, org 1anizava e patrocinava festas e ações
beneficentes, que traduziam um compromisso com a sociedade. Mas
também foi um tipo de bandeirante que, ao invés de levar para fora as
riquezas da terra mineira, trouxe progresso ao introduzir na região o
gado Caracu, vindo de Santa Vitória, assim como o Nelore Pintado, do
Mato Grosso.

Faleceu ainda novo, aos 66 anos, em 2004, mas deixou um legado
de cultura e tradição. Dar a denominação de Dono, nome pelo qual
ficou conhecido Teodoro Martins de Arruda, à ponte do Distrito de
Frutal é, portanto, conveniente e oportuno.

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

n 9 3.166/2006, em turno único.
Sala das Comissões. 31 de outubro de 2006.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.275/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Clube de Mães Sáud Mitre, com sede
no Município de Cláudio.

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 referido Clube, sem fins lucrativos, tem como objetivo essencial

realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
população de Cláudio.

Dessa forma, desenvolve atividades nas áreas de assistência social,
cultural, de saúde e de educação; combate a fome e a pobreza;
orienta quanto à conservação do meio ambiente; incentiva e apóia a
habilitação e reabilitação dos portadores de deficiência física; promove
cursos de qualificação profissional e firma convênios com entidades
públicas e privadas, tendo em vista subsidiar suas atividades.

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

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

n 2 3.275/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.343/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Rural de Atendimento
Infanto-Juvenil de Comercinho, com sede nesse Município.

A proposição foi enviadaà 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", dó Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação, sem fins lucrativos, presta relevantes serviços

à comunidade rural do Mui1iicípio de Comercinho.
Ampara a criança e o adolescente por meio de ações básicas nas

áreas da saúde, nutrição, educação, cultura e lazer; desenvolve
programas habitacionais e de saneamento básico; orienta quanto à
preservação do meio ambiente; combate a fome e a pobreza;
incentiva o plantio de hdrtas comunitárias e de árvores frutíferas;
promove a implantação de' programas agropecuários e oferece cursos
de qualificação profissional.

Representa, ainda, a comunidade junto a órgãos públicos e
entidades privadas, aos quais leva suas reivindicações.

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 3.343/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.40512006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Joaquim Gabriel de Souza - ACBJGS -, com sede no Município de
Barroso.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1987, possui como objetivo

assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania dos
moradores do Município de Barroso, principalmente o segmento mais
carente do Bairro Joaquim Gabriel de Souza. Dessa maneira,
proporciona-lhes atividades esportivas, culturais e recreativas.

Além do mais, luta para gerar maior número de empregos e renda
no Município, visando à elevação do padrão de vida dos seus
associados e da população em geral.

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

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

n g 3.405/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.438/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Pequenas
Produtoras Rurais das Linhas CD, com sede no Município de Matias
Cardoso.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, apresentando a Emenda n 2 1. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme
preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação das Pequenas Produtoras Rurais das Linhas CD,

entidade civil sem fins lucrativos, tem como finalidade principal
trabalhar pelo desenvolvimento dos setores agropecuário e
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hortifrutigranjeiro, além de fomentar as atividades de artesanato,
costura, confecção de doces e produtos de limpeza.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura capacitar e
habilitar as suas associadas junto ao mercado de trabalho, tendo em
vista o seu bem-estar e o crescimento econômico da região por meio
das referidas atividades pçodutivas. Também promove campanhas de
proteção ao meio ambiente e a divulgação da cultura e do esporte.

Parece claro, a partir do exame da documentação anexada ao
processo, que essa instituição desenvolve atividades as mais
diversas, sempre com é intuito de proporcionar à comunidade
condições de melhoria da qualidade de vida, o que constitui valiosa
parceria com o poder público.

Por isso entendemos oportuna a intenção de se lhe conceder a
pretendida declaração estâdual de utilidade pública.

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

3.438/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição  Justiça.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.442/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Núcleo de Atendimento a
Toxicômanos - NATs -, com sede no Município de Nova Lima.

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
O Núcleo de Atendinento a Toxicômanos, fundado em 1999,

sediado no Município de Nova Lima, tem por finalidade a mobilização
da comunidade visando à prevenção do uso de drogas, ao tratamento
adequado de dependentes químicos e ao desenvolvimento de
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pesquisas no campo das toxicomanias e do alcoolismo.
Para alcançar seus objetivos, divulga suas atividades por meio de

emissoras de rádio, de televisão, de jornais e revistas. Vale-se de tais
meios para, a título de prevenção, informar os jovens sobre o uso
inadequado de drogas.

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

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

n 2 3.442/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.487/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marlos Fernandes, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores de
Material Reciclável dos Verdes de Araguari - Ascamarva -, com sede
nesse Município.

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

Fundamentação
A citada entidade tem como objetivo apoiar e defender os interesses

dos catadores de material reciclável residentes no Município de
Araguari.

Suas finalidades precípuas são: manter serviços de assessoria
jurídica para defender os interesses e direitos de seus associados;
lutar para que os profissionais do setor possam exercer o seu trabalho
com segurança e tenham sua atividade legalmente reconhecida;
apoiar a criação de cooperativas visando à união e à organização da
classe.

Isto 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

n 3.487/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.491/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar Sagrado, com
sede no Município de Nanthque.

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
O referido Instituto, fundado em 2002, tem suas ações pautadas

pelas atividades de assistência social dirigidas a idosos carentes
residentes no Município de Nanuque.

Na consecução de suab metas, ampara os que não dispõem de
rendimentos que lhes possibilitem a sobrevivência, buscando atender
a suas necessidades básicas nas áreas de alimentação, higiene,
saúde, cultura e civismo.

Firma parcerias com instituições públicas e privadas, objetivando
ampliar e aprimorar suas átividades assistenciais.

Além do mais, promove reuniões sociais, cívicas, culturais e
recreativas, tendo em vista o maior bem-estar das pessoas assistidas.

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

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

n2 3.491/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.508/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio à Tecnologia
Cafeeira - Fundação Procafé, com sede no Município de Varginha.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade a promoção do

desenvolvimento socioeconômico do produtor rural e a pesquisa de
novas tecnologias que possibilitem aos cafeicultores economizar na
implantação e na condução de suas lavouras, bem como na colheita,
no preparo e na qualidade do café.

Além do mais, realiza atividades assistenciais e oferece treinamento
a estudantes carentes de noções básicas de agricultura sustentável,
visando à sua motivação e à capacitação, para que possam
permanecer futuramente na atividade rural.

Por tais iniciativas, a referida instituição merece o título de utilidade
pública.

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

3.508/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 1 Q de novembro de 2006.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.509/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Projeto Videiras, com
sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A Associação Projeto videiras, sem fins lucrativos, possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do
Município de lpatinga, especialmente os carentes, proporcionando-
lhes atendimento nas áreas cultural, educacional, esportiva e de
assistência social.

Na consecução de suas metas, cria, organiza e administra creches,
asilos, abrigos, albergues, centros de reabilitação de drogados e de
crianças portadoras de necessidades especiais; promove cursos
profissionalizantes e de alfabetização para adultos e crianças.

Visando à consecução de seus objetivos, realiza convênios com
entidades públicas e privadas.

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

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

n 9 3.50912006, em turno único.
SalaSala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.51212006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação das Damas
Beneficentes Cláudio das Neves de Uberlândia, com sede nesse
Município.

A proposição foi enviadã 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 Associação das Damas Beneficentes Cláudio das Neves de
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Uberlândia, constituída em 1983, possuí como objetivos primordiais o
aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade, o estreitamento
dos laços entre os seus integrantes, assim como o zelo pelo seu bem-
estar.

Dessa maneira, presta assistência aos menos favorecidos,
oferecendo-lhes apoio moral e material; realiza convênios com
entidades públicas e privadas, visando ampliar suas iniciativas;
incentiva a educação e a cultura.

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

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

n2 3.512/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.514/2006

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 a Associação Vidas - Mulher - AVM -,
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
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Vidas - Mulher é uma instituição voltada para a defesa

dos direitos e interesses das mulheres, consolidando seu papel na
sociedade e assegurando-lhes acesso a oportunidades iguais.

Busca, pois, a sua inclusão nos espaços políticos, econômicos e
culturais com foco na melhoria do índice de desenvolvimento humano.

Também dá atenção à infância, à juventude, à terceira idade e à
família, criando condições para o perfeito atendimento das demandas
e necessidades apresentadas por esses segmentos.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n Q 3.514/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 31 Lie outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.521/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado limas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Profissionais de
Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no Município de
Varginha.

A proposição foi
concluiu por sua

Comissão de Constituição e Justiça, que
constitucionalidade e legalidade. Vem

agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação possui como finalidade precípua zelar pelos

direitos dos profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas e de
seus dependentes.

Destacam-se, entre seus objetivos, proporcionar-lhes atendimento
nas áreas cultural, educacional e de assistência social.

Na consecução de suas metas, cria e mantém creches e
cooperativas, oferece convênios de saúde, cria e mantém biblioteca,
fonoteca e videoteca, promove reuniões, conferências, seminários e
competições esportivas e realiza convênios com entidades públicas e
privadas, a fim de viabilizar o seu trabalho.

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

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

flQ 3.521/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.527/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Campestre.

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
O referido Asilo, entidade civil sem fins lucrativos, tem por objetivo

desenvolver ações sociais, esportivas e culturais voltadas, em
especial, para as pessoas da terceira idade.

No cumprimento de suas finalidades, oferece moradia ao idoso;
presta serviços e promove ações e campanhas que visam à melhoria
de sua qualidade de vida; oferece-lhe atividades de lazer; combate a
fome e a pobreza; contribui para o estabelecimento de políticas e
programas intersetoriais nas esferas federal, estadual e municipal,
visando garantir para todos a concretização dos direitos e
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao
desenvolvimento humano e social; presta serviços assistenciais às
pessoas carentes, sem discriminação.

Também se propõe a promover e executar projetos e planos de
ação de interesse coletivo; presta serviço de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuam em áreas afins.

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

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

n 2 3.527/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.543/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo SOS Aids
Itajubá, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo SOS Aids Itajubá é uma entidade civil, dotada de

personalidade jurídica, quØ tem por finalidade principal promover o
trabalho voluntário em benefício dos portadores do vírus HIV,
extensivo aos seus familiares visando à sua integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos
afetados por essa enfermidade.

Para cumprir seus objMivos programáticos, procura estabelecer
parcerias com outras entidades congêneres, setores governamentais
ou privados, de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar
recursos para a realização: das finalidades previstas em seu estatuto.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração estadual de utilidade pública.

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

3.543/2006, em turno únicõ.
Sala das Comissões, 31 'de outubro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.563/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

rslV---X
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De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado da Boa Vista, com sede no Município de
Barroso.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1995, sem fins lucrativos, tem

como finalidade como congregar as pessoas daquela comunidade,
proporcionando assistência social às famílias que vivem em situação
de vulnerabilidade e pobreza.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, procura também
desenvolver projetos alternativos voltados para a geração de renda.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades diversas, sempre com o intuito de
promover melhoria na qualidade de vida de seus associados e dos
carentes em geral, num processo de participação concreta na
consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o
poder público.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

3.563/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.564/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Três Marias - AAPTM -, com sede no Município de
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Três Marias.
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, dó Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação possui como finalidade precípua zelar pelos

direitos dos aposentados e pensionistas do Município de Três Marias.
Destacam-se entre os seus objetivos: representar os interesses dos

associados e de seus dependentes junto a órgãos responsáveis por
aposentadorias e pensões; prestar assistência social aos mais
necessitados; trabalhar junto à comunidade objetivando a promoção e
valorização do segmento; conservar o espírito de união entre eles;
celebrar convênios com instituições públicas e privadas para a
consecução de suas metas.

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

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

n 2 3.564/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

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

"d" do Regimento Interno, Ias seguintes manifestações:
de congratulações com a Sra. Marina Carvalho da Silva Brum,

Secretária Municipal de Conceição do Rio Verde, por ter sido
premiada com a Palma de Ouro como Secretária de Educação
Destaque do Brasil (Requerimento n Q 6.819/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Silvana Zélia Ardo Bacarat, Diretora
da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, de Passsa-Quatro,
pela excelência dos serviços educacionais prestados (Requerimento
n 2 6.830/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Luiz Alexandre Garcia, ex-Presidente da

rÁ



63

Associação Comercial e Industrial de Uberlândia - Aciub - e
Presidente Executivo do Grupo Algar pelo excelente trabalho
desenvolvido na referida entidade (Requerimento n 2 6.855/2006, do
Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Instituto Santo Antônio - ISA - pelo transcurso de seu
8S aniversário de sua fundação (Requerimento n 2 6.860/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Paracatu pelo transcurso
do aniversario e emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento n 2 6.879/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade de Cabeceira Grande pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 6.880/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso à Companhia Vale do Rio Doce pela inauguração da
Mina Brucutu, no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo
(Requerimento & 6.882/2006, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a comunidade do Município de Pouso Alegre
pelo transcurso do lSS aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 6.88112006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2006

ATA
ATA DA 802 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 1/11I2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimnto - Abertura - 1 ? Parte: 14 Fase
(Expediente): Ata - Questões de Ordem - Correspondência: Ofícios -
22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n 2 103/2006 - Projeto de Lei
Complementar n 9 92/2006 - Projetos de Lei n2s 3.707 a 3.713/2006 -
Requerimentos da Corij issão de Assuntos Municipais e dos
Deputados Célio Moreira (4), Dinis Pinheiro e Carlos Pimenta -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de
Transporte e de Administração Pública, da Deputada Maria Olívia e do
Deputado Dalmo Ribeiro , Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados André Quintão, Domingos Sávio, João Leite e Laudelino
Augusto - 2? Parte (Ordedi do Dia): 1? Fase: Abertura de Inscrições -
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Acordo de Líderes;
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais
e dos Deputados Célio Moreira (4), Dinis Pinheiro e Carlos Pimenta;
aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Elmiro Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Douto 1r Ronaldo - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jô
Moraes - João Leite - Labdelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider
Moreira - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Sbuza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 Pane
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 9 -Secretário 'ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Deputado Rogério
Correia, agradeço-lhe a concessão da palavra pela ordem.

Pedi a palavra para relatar ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados e
às Sras. Deputadas um assunto da maior gravidade. Sabemos que,
no verão passado, muitas cidades mineiras foram acometidas pelo
surto da dengue. Em algumas delas chegou-se até a se comprovar
uma epidemia da doença. Muitas vezes, imputavam-se tais problemas
à transição dos governos municipais, tendo em vista a descontinuação
da prevenção que deveria ser feita. Algumas cidades deixaram de
fazer a prevenção e acabaram acometidas de surto da dengue. Como
já disse, em algumas delas chegou a ocorrer epidemia da doença.

Em agosto deste ano, o governo do Estado, com o Ministério da
Saúde, por meio de recursos do SUS, realizou uma reunião. Retiro-me
à reunião da Comissão Intergestora Bipatirte - CIB -, que designa os
recursos a serem alocados de forma complementar, quando se está
diante de uma epidemia ou de um problema sério, como o da dengue.
Assim sendo, resolveu-se alocar recursos para várias cidades, onde
se caracterizou o surto e a epidemia da dengue.

Em agosto, essas cidades foram notificadas e distribuídas em três
prioridades: alta, média e baixa. Nesse caso, as cidades de alta
prioridade receberiam mais recursos que as demais. Esse é um
critério justo e foi acordado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria
de Saúde. O Ministério Público e os gestores estaduais também
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participaram.
Essas cidades foram avisadas de que deveriam fazer um plano de

ação, porque esses recursos estavam sendo alocados
extraordinariamente para combate, prevenção e tratamento da
dengue. Logo, deveriam apresentar um plano de ação, que deveria
ser condizente com a luta contra a dengue. Praticamente todas as
cidades apresentaram seu planos e receberam os recursos.

O prazo para apresentá-lo seria de 30 dias. Como o projeto foi
apresentado e as cidades foram notificadas no dia 10 de setembro,
elas teriam até o dia 10 de outubro para fazer seus planos de ação.
Poucas cidades deixaram de fazê-lo, entre elas Uberaba, minha
cidade. Procuramos o Secretário de Estado e pedimos-lhe tolerância.
Destarte, solicitamos-lhe que, mesmo fora do prazo, permitisse que os
recursos chegassem, caso a Secretaria de Saúde de Uberaba
enviasse o plano de ação. Passaram-se 20 dias depois de vencido o
plano.

Sr. Presidente, há aindaF algo que nos deixa indignados: além de ter
sido enviado com 20 dias de atraso, o plano de ação estava errado.
Até parece que não tivemos problemas!

Trata-se de uma cidade que teve 6 mil casos notificados e 5 mortes
estabelecidas e comprovãdas de dengue hemorrágica. Ou seja, 5 mil
ou 6 mil casos foram comprovados e notificados. Porém, sabemos
que estatisticamente esses números não são corretos, pois, na
verdade, para cada caso notificado e comprovado, normalmente há 5,
6 ou 7 outros não notificados. Isso quer dizer que quase 40 mil
pessoas tiveram dengue ra cidade de Uberaba.

Alerto os Deputados e as Deputadas desta Casa, bem como todas
as cidades mineiras que !registraram surto de dengue - entre elas a
minha cidade, Uberaba para algo mais grave. Considerando-se o
grande número de pessoas que tiveram dengue no verão passado,
chamo a atenção de todos para o risco de se ter a dengue pela
segunda vez, visto que, nesse caso, a doença se manifesta em sua
forma mais grave, a dengue hemorrágica.

Peço a todos os Secretários Municipais de Saúde, a todos os
responsáveis pela saúde; pública em nosso Estado que atentem para
isso: a causa maior da morte dessas pessoas que contraem dengue

-
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pela segunda vez é a falta de assistência adequada. Peço que
montem em suas cidades serviços de pronto atendimento porque
começará a chover de novo, a dengue voltará, e poderemos ter casos
mais graves; tivemos no passado por causa da reinfecção da dengue.

Sr. Presidente, agradeço a questão de ordem. Gostaria de deixar
esse alerta a toda população mineira, principalmente ás autoridades
públicas do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, quero comunicar que ontem, em Curvelo, perdemos um
colega médico, o Dr. Geraldo Canabrava, que era pediatra e
anestesista. Quero desta tribuna manifestar nosso sentimento de
pesar à família. Temos colegas médicos também na família. Então,
neste instante, sentimos dolorosamente, pelo sentimento cristão, o
momento de pesar dessa família enlutada.

Fica aqui nossa manifestação de pesar à família do Dr. Geraldo
Canabrava, que faleceu ontem e foi enterrado hoje na minha cidade,
Curvelo. Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1 2-Secretário "ad hoc', lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,
prestando informações com referência ao Requerimento &
6.778/2006, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Marcelo Gonçalves, Presidente da Granbel, solicitando que
as comarcas da Região Metropolitana de Belo Horizonte sejam
elevadas à mesma entrância da Capital. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n 9 87/2006.)

Do Cel. PM Reinaldo Martins, Subchefe do Estado-Maior da PMMG,
prestando informações sobre o Requerimento n 2 6.582/2006, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Delegado-Geral de Polícia e
Chefe de Gabinete da Polícia Civil do Estado, prestando informações
sobre o Requerimento n 2 6.23912006, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Cláudio de Souza, Corregedor do CRM-MG, prestando

ISA



informações sobre o requerimento da Comissão de Direitos Humano:
encaminhado pelos Ofícios! n2s 1.788 e 1 .789/2006/SGM.

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

Do Sr. Antônio Eustáquio Oliver, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, comunicando a designação de servidor que
representará o titular dessa Pasta em reunião nesta Casa, relativa à
regularização das unidades de conservação do Estado.

Da Sra. Jucélia dos Anjos Oliveira, Diretora da Escola Estadual de
São João do Paraíso, solicitando providências com vistas à mudança
da denominação dessa Escola. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n9
162/2003.)

Da Sra. Elainne Junqueira Pereira e outros, manifestando-se pela
aprovação do Projeto de Lei n Q 3.476/2006 e do Projeto de Lei
Complementar ng 87/2006 com as emendas apresentadas pelo
Sindicato dos Servidores: da Justiça do Estado de Minas Gerais -
Serjusmig. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n 2 8712006.)

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N 9 10312006
Dá nova redação ao inciso II do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O inciso II doart. 53 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art.53-( ...)
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

vedada a recondução paka o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente, ainda que em legislaturas diferentes.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Reuniões, 1 1 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues - Edson Rezende - Padre João - Paulo Piau -

Leonardo Quintão - Arlen Santiago - Paulo Cesar - Maria Olívia -
Djalma Diniz - Sebastião Helvécio - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Viana - Jô Moraes - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares -
Alencar da Silveira Jr. - Carlos Pimenta - Zé Maia - Weliton Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Costa - Ricardo Duarte - Fábio
Avelar - Manos Fernandes - Gilberto Abramo . Elmiro Nascimento -
Elbe Brandão - Biel Rocha - Márcio Passos - Roberto Ramos - André
Quintão - Célio Moreira - Vanessa Lucas - Agostinho Patrús - Dilzon
Meio - Laudelino Augusto - José Henrique - Leonídio Bouças - Dimas
Fabiano - Doutor Ronaldo - Sávio Souza Cruz - Gustavo Corrêa - Bilac
Pinto - Dinis Pinheiro.

Justificação: A Constituição Federal prevê, no § 4 2 do art. 57, a
vedação da recondução dos membros das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal; nesse sentido a Emenda à
Constituição n2 64, de 2004, é incoerente com a diretriz constitucional.

A presente proposição visa a restabelecer a adoção da vedação
para recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente, ainda que em legislaturas diferentes.

Garantir, através de dispositivos constitucionais, o acesso ao órgão
diretivo do Poder Legislativo Estadual dos diversos grupos políticos e
• conseqüente alternância de suas representações significa preservar
• democracia.

Desta forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
representados e, ainda, de acordo com a simetria que se espera do
atual pacto em que se organiza nossa sociedade, conto com o apoio
dos nobres pares à aprovação desta proposta de emenda à
Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 9212006
Altera a Lei Complementar n 2 89, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 12 - O § l Q do art. 32 da Lei Complementar n 2 89, de 12 de
janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art.32-(-..)
§ 1 - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de

Barão de Cocais, Belo Vàle, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Catas
Altas, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda,
Pará de Minas, Prudente' de Morais, Santa Bárbara, São José da
Varginha e Sete Lagoas.".

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

Sala das Reuniões, 1 Q de novembro de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O projeto de lei complementar apresentado pretende

integrar os Municípios de' Bom Jesus do Amparo e Catas Altas ao
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBI-I -, já que os dois Municípios mantêm fortes vínculos com as
cidades que compõem a! RMBH, situam-se no entorno da referida
região e são atingidos peld processo de metropolizaçâo.

E interessante observar que o Município de Bom Jesus do Amparo
pertenceu ao Município de Santa Bárbara e, posteriormente, a Barão
de Cocais, de onde se emancipou em 1953. Já Catas Altas também
pertenceu a Santa Bárb'ara e emancipou-se em 1995. Ambos os
Municípios de origem, Barão de Cocais e Santa Bárbara, pertencem
ao Colar Metropolitano da RMBH.

Verifica-se, então, que, na forma do art. 32 da Lei Complementar n2
89, de 12/1/2006, Bom 1 Jesus do Amparo e Catas Altas devem
participar do Colar Metropolitano da RMBH, integrando-se, assim, no
planejamento regional decorrente do aperfeiçoamento da gestão
metropolitana.

Por isso, contamos coni o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei complementar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer,J nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.707/2006
Declara de utilidade publica a Associação Frei Pio Bars, com sede
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no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Frei Pio

Bars, com sede no Município de Buritis.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de novembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Frei Pio Bars foi fundada em 18/10/96 e

encontra-se em regular funcionamento desde sua fundação.
E uma entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, com duração

ilimitada, com sede em Buritis. Sua diretoria é composta por membros
de reconhecida idoneidade e que não são remunerados pelas
atividades que exercem na entidade.

De acordo com o estatuto da entidade, a Associação tem por
finalidade, entre outras, prestar assistência social a criança até seis
anos de idade, prestar assistência ao ensino de trabalhos manuais a
todos os carentes, independente de faixa etária.

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 3.708/2006
Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Padre José

Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social

Padre José Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
AI. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 Q de novembro de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: O trabalho realizado pela Obra Social Padre José

Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves, consiste na
realização de atividades que visam o desenvolvimento de crianças e
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adolescentes e a melhoria de qualidade de vida do ser humano. O
trabalho de assistência social desenvolvido pela instituição também é
de suma importância para à Região Metropolitana.

A entidade tem personalidade jurídica própria de direito privado, sem
fins lucrativos, e seu prazode duração é indeterminado.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de
sua diretoria são pessoas idôneas e não recebem nenhum tipo de
remuneração pelos exercícios de suas funções.

A concessão do título ddclaratório de utilidade pública estadual é de
extrema importância para a instituição, pois somente com essa
documentação poderá firmar parcerias com órgãos estaduais,
viabilizando, portanto, suas finalidades com maior satisfação
principalmente, a ampliação de seu atendimento ao universo de seus
associados e toda a comunidade.

Pela importância da entidade e tendo em vista estarem atendidas as
condições formais, contámos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.709/2006
Declara de utilidade pública o Alvinegrense Futebol Clube, com sede

no Município de Vespasiaho.
A Assembléia LegisIativ do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. F - Fica declarado de utilidade pública o Alvinegrense Futebol

Clube, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, l Q de novembro de 2006.
Irani Barbosa
Justificação O Alvinpgrense Futebol Clube vem prestando

relevantes serviços à comunidade, notadamente no campo esportivo.
Sendo declarado de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados à aprovação deste projeto, considerando que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

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

PROJETO DE LEI N2 3.710/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil GV Sem Fome, com

sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Civil GV

Sem Fome, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saladas Reuniões, 12 de novembro de 2006.
Jayro Lessa
Justificação: A Sociedade Civil GV Sem Fome foi criada pela Lei

Municipal n2 15.430, de 3/1/2005, e tem sua sede localizada na
Avenida Minas Gerais, 544, sobreloja, no Município de Governador
Valadares.

A Sociedade tem por objetivo angariar fundos e donativos em prol
de pessoas carentes, que, por iniciativa dos seus diretores, realizam a
Campanha Natal GV sem Fome, atendendo a uni grande número de
pessoas carentes e associações e preconizando uma política
assistencialista para o Município.

Diante do exposto, solicito o apoio de meus nobres pares, para
aprovarmos esta proposição 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 3.711/2006
Declara de utilidade pública a Asbe - Ação Social Ebenézer, com

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

Ebenézer, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, jQ de novembro de 2006.
João Leite
Justificação: A Asbe, Ação Social Ebenézer, com sede no Município

de Vespasiano, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como
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objetivos prestar assistência social com apoio a carentes nas áreas de
saúde, educação e habitação, entre outras, com ênfase nas crianças e
idosos.

A entidade tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população. Pat1a tanto, atua na formação educacional dos
moradores de Vespasiano, pelo que acreditamos que o
reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas 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 M 3.712/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas, 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

Sete Lagoas, o imóvel constituído por um terreno com área de
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias,
situado na Av. José Sérvúlo Soalheiro, 225, no Bairro Esperança, no
Município de Sete Lagoas1 e registrado sob o n Q 33.600, às lis. 68 e
69 do Livro 3-AZ, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de
Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se ao desenvoivinenIo de serviços de interesse social ligados
aos portadores de deficiência.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se for desvirtuado o motivo de sua doação.

Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de novembro de 2006.
Paulo Piau - Doutor Ronaldo.
Justificação: Acatando a: indicação & 3/2006, de autoria do Vereador

Milton Saraiva, encaminhada através do Ofício n 9 5451SEC/2006
assinado pelo Vereador Antônio Rogério Teixeira, Presidente da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, ação essa que contou com o apoio
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do Prefeito Municipal, Leone Maciel Fonseca, apresentamos esta
proposição, que tem por escopo corrigir a situação de iniqüidade em
que a APAE de Sete Lagoas se encontra, por ser uma entidade
filantrópica que, há mais de 30 anos, vem atuando como instituição de
atendimento e defesa de direitos das pessoas portadoras de
deficiência na região e, durante esse tempo, por meio de contrato de
comodato que é renovado temporariamente com o Estado, utilizar o
prédio cedido situado na Avenida José Sérvulo Soalheiro, 225, em
Sete Lagoas.

A APAE de Sete Lagoas é uma das mais atuantes em Minas Gerais
e no Brasil, sua diretoria, pedagogos, professores, instrutores e
funcionários são altamente comprometidos com a causa,
possibilitando ao aluno educação de qualidade, acessibilidade,
inclusão e inserção no mercado de trabalho, aproveitando suas
potencialidades e respeitando suas limitações.

O prédio, pertencente ao Estado de Minas Gerais, foi construído em
terreno doado, conforme escritura de doação, registrado no Cartório
do 32 Ofício de Sete Lagoas, pelo Sr. Abraão José Pedro e sua
esposa, Sra. Carmem Nacif Pedro, com a condição de que nele fosse
construída uma escola para crianças excepcionais. Assim, a APAE
vem exercendo suas atividades nesse local, conservando e
melhorando as instalações existentes e edificando outras instalações,
como refeitório, salas para educação infantil, fisioterapia, educação
profissional e auditório.

Há necessidade de alterar a situação existente, pois é de direito que
a APAE, que vem prestando serviços beneficentes e relevantes à
comunidade sete-lagoana, esteja ocupando um terreno com maior
segurança, para que suas construções, sejam perpetuadas e não
tragam intranqüilidade quanto à devolução do terreno ao patrimônio
do Estado, uma vez que não possui prédio próprio e vem tendo
dificuldades quanto ao recebimento de verbas de subvenção social
para a realização de obras na entidade, sabendo-se que é condição
"sine qua non" que o imóvel seja da entidade ou do Município para
celebração de convênios com essa finalidade.

Conhecendo a grandeza do trabalho filantrópico realizado pelas
APAEs de nosso Estado, esperamos a sensibilidade dos nobres pares
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para a 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 3.713/2006
Dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Esta lei dispõe sobre a constituição, no Estado, de

consórcios públicos entre os diversos entes da federação para a
realização de objetivos de interesse comum.

§ 1 - O consórcio público será constituído por contrato, precedido
de prévia subscrição de p9otocolo de intenções.

§ 2 - As cláusulas obrigatórias do protocolo de intenções são as
previstas na Lei Federal n 2 11.107, de 6 de abril de 2005.

§ 32 - o consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
- de direito público, no caso de constituir associação pública,

mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções,
integrando a administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados;

II - de direito privado, lmediante o atendimento dos requisitos da
legislação civil, devendo observar as normas de direito público,
especialmente as referentes a licitação, celebração de contratos e
prestação de contas, sendo regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT - para admissão de pessoal.

§ 4 - Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer
aos princípios, às diretrizes e às normas que regulam o Sistema único
de Saúde - SUS.

§ 52 - Os consórcios públicos na área de assistência social deverão
obedecer aos princípios, às diretrizes e às normas que regulam o
Sistema Único de Assistência Social - Suas.

Art. 2 - O contrato de consórcio público será celebrado com a
ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.

Art. 32 - Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público
poderá:

- firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza,
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receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos do governo;

II - promover desapropriações e instituir servidões nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
realizada pelo poder público;

III - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da
Federação, dispensada a licitação;

IV - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de
serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles
administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da
Federação consorciado;

V - outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de
consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da
concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá
atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

Art. 4 - Considera-se como área de atuação do consórcio público a
que corresponde à soma dos territórios:

- dos Municípios, quando o consórcio público for constituído
somente por Municípios ou pelo Estado e Municípios com territórios
nele contidos;

II - dos Estados, quando o consórcio público for, respectivamente,
constituído por mais de um Estado.

Art. 59 - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao
consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1 - O contrato de rateio será formalizado em cada exercício
financeiro, e seu prazo de vigência será o mesmo de suas dotações,
excetuando-se contratos que tenham por objeto exclusivamente
projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano
plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por
tarifas ou outros preços públicos.

§ 2 - E vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de
contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas,
inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 39 - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o
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consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das
obrigações previstas no c qntrato de rateio.

§ 42 - Com o objetivo dé permitir o atendimento dos dispositivos da
Lei Complementar n 2 lolide 4 de maio de 2000,0 consórcio público
deve fornecer as informações necessárias para que sejam
consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de
rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada
ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das
atividades ou projetos atendidos.
§ 52 - O ente consorciado que não consignar, em sua lei

orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para
suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio,
poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão.

Art. 62 - O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil,
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para
apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal
do consórcio, inclusivo, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas,
sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um
dos contratos de rateio.

Art. 72 - A retirada do ente da Federação do consórcio público
dependerá de ato formalde seu representante na assembléia geral,
na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1 - Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que
se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de
expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento
de transferência ou de alienação.

§ 2 - A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá db prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas.

Art. 82 - A alteração ou: a extinção de contrato de consórcio público
dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado
mediante lei por todos os1 entes consorciados.

§ 1 Os bens, os direitos, os encargos e as obrigações decorrentes

rÃ'!



79

da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou
outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos
respectivos serviços.

§ 2 - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada
obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas
obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 9 - Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de
programa, como condição de sua validade, as obrigações que um
ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou
para com consórcio público.

§ 12 - O contrato de programa deverá:
- atender à legislação de concessões e permissões de serviços

públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de
outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem
prestados.

II - prever procedimentos que garantam a transparência da gestão
econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de
seus titulares.

III - conter cláusulas que regulem a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais ao prosseguimento dos
serviços transferidos, no caso de gestão associada.

§ 2 - E nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao
contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e
fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 32 - o contrato de programa continuará vigente mesmo quando
extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que
autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 42 - o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades
de direito público ou privado que integrem a administração indireta de
qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 52 - o contrato será automaticamente extinto no caso de o
contratado não mais integrar a administração indireta do ente da
Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por
meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 6 - Excluem-se do previsto no "capuf' deste artigo as obrigações
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cujo descumprimento não acarrete ônus, mesmo financeiro, a ente da
Federação ou a consórcio público.

Art. 10 - O Estado podrá celebrar convênios com os consórcios
públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação
de políticas públicas em escalas adequadas.

Art. 11 - No que não: contrariar esta lei, a organização e o
funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela
legislação que rege as asociações civis.

Art. 12 - O disposto nesta lei não se aplica aos convênios de
cooperação, contratos de programa para gestão associada de
serviços públicos ou instrumentos congêneres que tenham sido
celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 13 - O Poder Execútivo regulamentará o disposto nesta lei, até
as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas
pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e
orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da
responsabilidade fiscal.

Art. 14 - Esta lei entra em vigorvigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2006.
André Quintão
Justificação: A partir da Constituição Federal de 1988, a Assistência

Social passou a incorporar o sistema de proteção social brasileiro,
integrando a Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência
Social. Constituindo-se política pública não contributiva e de
responsabilidade do Estado, foi regulamentada pela Lei Orgânica da
Assistência Social - Loas - em 1993.

A Loas estabeleceu um modelo de gestão descentralizado e
participativo, definindo competências compartilhadas entre as três
esferas de governo. Detrminou, ainda, a criação dos conselhos e
fundos e a elaboração dos planos de assistência social como
instrumentos necessários à gestão.

A IV Conferência Nacional da Assistência Social, realizada em
dezembro de 2003, deliberou pela implantação de um modelo de
gestão que assegurasse'e consolidasse a descentralização e a
participação por intermédio da construção do Sistema Unico de
Assistência Social - Suas'.
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A Política Nacional de Assistência Social - PNAS-2004 -, aprovada

em setembro de 2004, pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS -, após amplo debate nacional, tem como perspectiva a
implementação do Suas baseado nos seguintes eixos organizacionais:
matricialidade sociofamiliar; descentralização político-administrativa e
territorialização; gestão e financiamento compartilhados entre as três
esferas de governo; constituição de rede socioassistencial; controle
social; sistema de informação, monitoramento e avaliação e política de
recursos humanos.

Assim, foi aprovada a Resolução n 145, de 15/10/2004, do
Conselho Nacional de Assistência Social, conhecida como Norma
Operacional Básica - NOB/Suas, que busca operacionalizar e
instrumentalizar a implantação dessa nova sistemática.

O art. 241 da Constituição Federal dispõe que "a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos".

Com base neste artigo, a NOB define como responsabilidade dos
Estados promover a implantação e co-financiar consórcios públicos ou
ações regionalizadas de proteção social especial de média e alta
complexidade, pactuadas nas CIB e deliberadas no Ceas.

Um dos objetivos da NOB é transformar a política de assistência
social em uma política realmente federativa, o que requer o
aprimoramento de instrumentos de cooperação intergovernamental.
Os Municípios, o Distrito Federal e os Estados possuem grandes
diferenças em sua capacidade econômica e de gestão . Por isso, ao
lado do princípio da subsidiariedade, merece destaque o princípio da
cooperação. Assim, o consórcio público surge como uma opção para
a otimização de recursos financeiros e humanos.

A Loas define que, quando os custos dos serviços assistenciais ou a
ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de
serviços desconcentrada, no âmbito dos Estados, esses deverão ser
ofertados pela própria esfera estadual. Entretanto, as modalidades de
convênios de cooperação ou consórcios públicos também são
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apontados como possíveise viáveis.
Não há como implantar O, Suas em nível nacional sem a definição de

uma normatização no nívél estadual. Tal ausência legislativa pode
comprometer não só a estruturação do sistema, como também o
atendimento efetivamente prestado à população usuária. Dessa
forma, entendemos ser essencial a definição dos marcos legais
relativos à Política Estadual de Assistência Social, ao Sistema único
de Assistência Social no Estado, à celebração de parcerias de órgãos
públicos com entidades de direito privado e, finalmente, à
formalização e constituição dos consórcios públicos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Rogério Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 4912003,
nos termos do § 2 do art. 173 do Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Assuntos Municipais e dos Deputados Célio Moreira (4), Dinis
Pinheiro e Carlos Pimenta.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Transporte e de Administração Pública, da Deputada
Maria Olívia e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rogério

Correia, Sras. Deputadas,1 Srs. Deputados e telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, quero, depois desse período
eleitoral, voltar a esta tribuna para iniciar um processo de avaliação
dessas eleições para o Brasil, para Minas Gerais, para esta
Assembléia, mas, principalmente, para apontar alguns desafios que
considero fundamentais pira o próximo período.

Inicialmente, quero parabenizar os colegas Deputados e Deputadas
que disputaram dignamente o seu mandato. Muitos reeleitos, e outros,
infelizmente, não; mas todos desenvolvendo aqui na Casa um
trabalho muito importante para Minas Gerais. Cumprimento a todos
pela participação nesse processo eleitoral.

Quero agradecer particularmente àqueles eleitores e eleitoras que
confiaram o seu voto a ete Deputado, em mais de 500 Municípios
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mineiros. Agradeço muito essa confiança. A melhor forma de retribuir
é fazer um mandato sério, responsável e coerente com o que foi
apresentado aos eleitores durante a campanha eleitoral.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, em primeiro
lugar quero dizer que essa eleição mostrou a vitalidade das
instituições democráticas do Brasil. Tivemos os resultados após
minutos ou poucas horas de um processo eleitoral dos mais
quantitativos do ponto de vista de número de eleitores em disputas de
governos estaduais em segundo turno.

Na mesma noite, houve o reconhecimento da derrota pelo
adversário, o pronunciamento do Presidente reeleito, o
reconhecimento do resultado eleitoral pela Justiça Eleitoral, sem
nenhum tipo de questionamento de qualquer natureza.

Percebemos o quanto a democracia brasileira tem avançado do
ponto de vista político e tecnológico. Orgulhamo-nos do fato de nosso
país ter um processo eleitoral limpo e claro, com uma Justiça Eleitoral
eficiente, que garantiu a livre manifestação de milhões de eleitores e o
funcionamento político eleitoral dos mais adequados.

Quanto ao segundo turno da eleição presidencial, foi fundamental a
explicitação dos projetos em disputa. E importante quando a
população orienta o seu voto a partir de seu juízo, de seu valor, de
seu desejo, enfim, a partir daquilo que pensa e sonha para o seu país.

O primeiro turno, pela profusão de candidaturas a Deputado
Estadual e Federal, a Senador, a Governador e a Presidente, muitas
vezes dispersa a compreensão política do eleitorado em relação aos
projetos em disputa.

Como muitos Estados não tiveram segundo turno, a eleição
restringiu-se a duas candidaturas presidenciais, facilitando assim o
debate político. Ficou patente e claro o rumo que o povo brasileiro
escolheu, ou seja, o rumo do Estado forte, do Estado do bem-estar
social, do poder público atuante nas políticas sociais, do poder público
democratizado, cujo papel é induzir o desenvolvimento econômico,
mas também criar as condições para que esse desenvolvimento
econômico inclua e promova o cidadão com a redução as
desigualdades regionais e entre as pessoas. Foi esse o recado das
urnas.
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A reeleição do Presidente Lula é a afirmação de um projeto político
de Estado brasileiro, um Estado presente na vida do cidadão, um
Estado que se preocupa lcom a vida das pessoas, um Estado que
promove a transferência de renda, um Estado que promove o
microcrédito, o crédito para a agricultura familiar, o crédito
consignado, que fortalece as políticas educacionais, abre as portas da
universidade privada para os pobres e amplia o acesso dos jovens à
universidade pública; um Estado que conseguiu recolocar o País no
caminho da soberania, no: outro patamar do plano externo. Enfim, um
governo nacional que novamente fez a população resgatar a
esperança de um país mais justo socialmente.

Isso foi muito importante, pois foram realizados debates acerca das
privatízações, dos progamas sociais e do modelo econômico.
Ocorreram diversos debates na televisão, na imprensa escrita e nas
rádios, e no próprio programa eleitoral gratuito saiu vencendo a
democracia brasileira, com a reeleição do Presidente Lula, o que
significa um projeto mais inclusivo, mais socialmente justo.

Talvez o mais importante desse processo tenha sido a maturidade
revelada pela maioria dos atores políticos do governo e de parcela da
Oposição no momento pós-eleitoral. E muito importante o Presidente
Lula reconhecer que, se é verdade que houve a aprovação de um
rumo para o País, é verdade também que estamos distantes do país
ideal. Estamos no rumo certo. Realmente as reformas são
fundamentais. Um nível de crescimento e de desenvolvimento mais
intenso será necessário,i assim como uma construção política de
agenda nacional consensual, criando condições cada vez maiores
para o desenvolvimento com distribuição de renda. Nesse ponto, é
imprescindível a unidade Ida base de apoio ao governo. E necessária
a construção de pontes com a própria Oposição, particularmente com
as Governadoras e os Governadores eleitos ou reeleitos. Muitas
questões, como a tributária, dizem respeito também à possibilidade de
os Estados estimularem o mesmo processo de desenvolvimento
econômico com distribuição de renda.

Nessa perspectiva, Estados como Minas Gerais e São Paulo, que
são governados pela Oposição, terão um papel muito importante.
Acredito que, por se tratarem de Governadores que têm a mesma
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filiação partidária do Alckmin - candidato derrotado -, redobre a
importância dessa interlocução. Mais ou tão importante quanto essa
interlocução institucional com a base aliada e os setores responsáveis
da Oposição, são aqueles que, com muita lucidez, perceberam a
vontade do povo brasileiro. Não se pode ir contra essa vontade
manifesta nas urnas, pois isso é ruim para a democracia. Daí, a
importância desse comportamento da maioria dos atores políticos, que
ganharam e perderam a eleição, de terem a sensibilidade de
iniciarem, já no dia seguinte, um processo de debate de conteúdo
sobre as reformas, como a tributária e a política, e para que rumo
estas devem caminhar.

Portanto é muito importante este sinal: nem a prepotência e
arrogância de quem ganhou nem o rancor ou ódio daqueles que
perderam a eleição, mas, sim, a consciência de que o povo brasileiro,
votando no governo ou na Oposição, espera mais emprego, justiça
social e possibilidade de sonhos para os jovens e a nossa juventude.
Esse é o espírito que deve presidir a nossa atuação nesse próximo
período da vida nacional. Reconhecemos, sim, que há diferenças,
divergências, passivos de um lado ou de outro e circunstâncias muito
específicas de Estado para Estado, mas temos a consciência de que
essas divergências não podem obstruir um novo rumo mais ágil,
ousado e criativo para o desenvolvimento econômico com justiça
social em nosso país.

O Brasil hoje conta com uma maioria de Governadores sérios,
competentes e responsáveis; um governo aprovado pelas urnas, mais
experiente e que também reflete sobre os erros e equívocos
cometidos no passado; uma sociedade mais amadurecida, menos
sujeita à manipulação - isso ficou demonstrado no resultado eleitoral -;
uma democracia em pleno funcionamento; instituições agindo de
maneira séria; uma respeitabilidade maior no cenário externo; e uma
economia que construiu as bases estáveis para um crescimento
duradouro.

Acredito que o Brasil não pode desperdiçar essa chance.
Essa é uma construção que não se encerra na Presidência da

República, mas é realizada no Congresso, nas Assembléias, além de
o ser também pelos Governadores e pelos Prefeitos. O fundamental é
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que ela depende da sociedade.
Um outro fator importante para o nosso próximo governo é

aperfeiçoar, construir canais e mecanismos cada vez mais eficientes
de debates políticos organizados com a nossa sociedade. Tão
importante quanto eleger, dialogar com governadores e
parlamentares, é reconheãer que a sociedade brasileira é uma das
mais organizadas e politicamente atuantes. Ela utiliza vários
mecanismos de participação popular construídos, principalmente, a
partir da Constituição de 1988.

Portanto, é fundamental também que essa agenda, que já começa a
ser delineada, das reformas política e tributária, da construção de um
desenvolvimento económico com um nível de crescimento maior, mais
inclusivo, de ampliação e qualificação dos programas e das políticas
sociais, compatibilize o diálogo institucional, bem como o social, com
os segmentos organizados da sociedade brasileira.

Assim, Sr. Presidente, 'nesta primeira intervenção, externo, mais
uma vez, essa alegria, não só a partidária, pela reeleição do
Presidente Lula, mas a alegria fundada no sentimento de que a
democracia brasileira se vai consolidando cada vez mais e no
perceber que esse novo período pode inaugurar um comportamento
novo entre o governo e a Oposição, em todos os níveis em que ele se
der. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas que nos acompanham na Assembléia Legislativa e pela TV
Assembléia, o que nos traz a esta tribuna são algumas situações
extremamente importantes. Mas inicio o meu pronunciamento fazendo
uma reflexão na linha do orador que me antecedeu, meu caro amigo
Deputado André Quintão, pessoa por quem tenho estima, e, sempre
que posso, digo-lhe de uma maneira bem direta, admiração. Ele é um
parlamentar brilhante, comprometido com todos os temas de interesse
público e, de maneira muito especial, com os sociais.

Mais uma vez, André, para minha alegria, vejo que comungamos do
sentimento cívico de que o pós-eleição deve unir-nos no propósito de
trabalhar pelo povo minei ro , pelo povo brasileiro, enfim, de cumprir a
nossa missão. E óbvio qu e isso não deve fazer com que mudemos as
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nossas convicções, pois elas precisam guardar coerência no dia-a-dia,
seja quando ganhamos, seja quando perdemos as eleições.
Precisamos mais do que nunca fazer política com ética e com
coerência. Ser da Oposição não significa ser contra tudo. Essa
postura vale para os âmbitos federal, estadual e municipal. Concordo
com V. Exa. em que vivemos um momento rico na democracia
brasileira.

Tivemos uma eleição disputada, que levou ao segundo turno não
apenas a disputa pela Presidência da República, mas também a
disputa pelo governo de vários Estados da Federação. Prevaleceu a
vontade popular. Uma vontade popular que nos deixa vários recados,
pois mostra que o povo mineiro e o brasileiro estão cada dia mais
atentos, buscando tomar as decisões pela sua vontade, pela sua
capacidade de interagir com a política. Isso é o que queremos. O que
o TSE disse, de maneira simples e direta, é a grande verdade: somos
funcionários do povo, que precisa estar atento para escolher seus
funcionários e acompanhar seu trabalho. Nessa escolha, aconteceram
algumas situações bastante interessantes, O Presidente Lula
reelegeu-se. Desejamos-lhe que, de fato, possa aperfeiçoar o seu
governo. Sem dúvida, ele pretende fazê-lo, aliás, foi dito isso em sua
campanha. Digo, com certa alegria, que já o vejo abraçando, de forma
bastante clara, algumas bandeiras que empunhamos durante a
campanha, por exemplo, a necessidade de crescimento do País. E
reiterou isso, por mais uma vez, no pós-eleição, demostrando que, de
fato, é importante manter as políticas sociais, mas não podemos
perder o trem da história.

O País precisa crescer mais, gerar mais empregos, criar mais
possibilidades não só para os jovens, como também para toda a
população, mas, para isso, naturalmente, terá de tomar medidas mais
ousadas. Necessita fazer alguns cortes em áreas onde o governo
pode prescindir de gastos para despender onde, imprescindivelmente,
tem de gastar. E necessita principalmente de capacidade para realizar
investimentos.

Estamos vivendo um momento grave. Vemos que não é preciso
posição partidária para identificar que há algo errado, que necessita
ser corrigido: o apagão no sistema aéreo brasileiro; o caos em todos
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os aeroportos. Não há nenhuma coloração partidária ou política.
Alguém pode dizer que é uma disputa trabalhista, mas não se limita a
isso. Trata-se da segurança dos vôos dos milhões e milhões de
brasileiros, que precisam se deslocar e trabalhar dentro e tora do
País, cujo sistema de transporte é diferente do utilizado em um
passado não muito distante, de que apenas uma minoria fazia uso e
do qual nós, brasileiros, ternos motivo para nos orgulhar, pois fazemos
parte de toda essa história com Santos Dumont. Milhões de pessoas
não conseguem trabalhar bem transporte aéreo.

Estamos vivendo um Caos. Está absolutamente claro que faltou
investimento. Precisamos .voltar a investir nas rodovias, na geração de
energia elétrica, para não depararmos com um novo apagão no setor
elétrico. Entretanto, para isso, precisamos unir torças, Situação e
Oposição. Isso vale para Minas Gerais, que enfrenta desafios, e, para
vencê-los, precisaremos estar unidos.

Outro dado interessante1 diz respeito a um resultado que não mostra
um vitorioso exclusivo. E necessário refletirmos para compreendermos
a tala do André, com a qual comungo: temos responsabilidades em
torno das quais nos devemos unir. Por quê? Não podemos dizer que o
Presidente Lula ganhou nem que o P1 ou o Presidente é o grande
vitorioso e encerrar a anáise das eleições.

Segundo o jornal "O Tempo" de ontem, o PSDB foi o partido que
recebeu o maior número de votos em todo o País, considerando-se os
pleitos estaduais, que obviamente têm repercussão direta na vida
nacional. Somando-se toda a votação em todos os Estados da
Federação, o PSDB alcançou 77.500.000 votos. Portanto, ficou em 1
lugar: em 22,0 PMDB, com 41.700.000; e, em 3, o P1, com cerca de
25.400.000.

Do ponto de vista da análise das economias e verificando-se quem
ganhou a eleição para os governos do Estado dirigidos pelo PSDB, há
muita importância na responsabilidade de pensar o desenvolvimento
do País e procurar trabalhar juntos a reforma fiscal e outras ações.
Hoje o PSDB é responsável, analisando-se pela ótica da
administração estadual, por administrar 51% do P18 brasileiro.

Isso equivale a dizer que o PSDB é responsável por administrar
mais da metade da economia do nosso país, do que é produzido no
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nosso país. Basta destacar São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, grandes Estados da Federação dirigidos pelo PSDB. Isso mostra
que temos uma responsabilidade compartilhada, o que é muito bom
na nossa democracia, e que temos o dever de agir mantendo nossas
convicções. Também ajuda a aprimorar o processo democrático. O
André tem uma opinião sobre um assunto, e eu tenho outra opinião,
então vamos debater, procurar construir um entendimento no que for
possível, buscando convencer, o que é próprio da democracia, mas
nunca vamos assumir uma posição de intransigência, imposição ou
arrogância. Vejo que temos um enorme desafio pela frente. Minas
Gerais tem uma responsabilidade de equilíbrio perante a Nação
brasileira, e nós, na Casa do povo mineiro, devemos dar o tom,
discutir com franqueza, firmeza e coragem os problemas do povo
mineiro, buscando a construção do entendimento para que ganhem
todos.

Na semana que vem teremos uma audiência pública que terei a
alegria de presidir. Tenho certeza de que teremos lá não apenas o
André, a Maria Tereza Lara, a Bancada do PT, o Deputado João Leite,
grande parceiro do PSDB, a bancada da base do governo, para
discutir um assunto que nos interessa a todos: a atualização do
PPAG, os projetos estruturadores, aquilo que o governo planeja
executar e, simultaneamente, o Orçamento do Estado.

Se o governo planeja executar ações governamentais na área de
estradas, educação, saúde, ciência e tecnologia, no campo social, na
cultura, no esporte, precisará de um Orçamento bem dosado e bem
distribuído para aplicar bem o dinheiro público. Vamos debater o
Orçamento buscando o aperfeiçoamento. Assim, temos a alegria de
ver algumas ações fruto de debates, a alegria de ver os frutos sendo
colhidos pelo povo mineiro.

Cito o Fundo Estadual de Cultura, um projeto que tem uma
concepção dos ideários, propósitos e sonhos. A cultura é algo inerente
a todo ser humano. Nesta Casa lideramos o debate sobre a cultura.
Precisamos de saúde, educação, infra-estrutura, mas também de
cultura, porque ela é da nossa natureza. Temos a música, a dança, as
artes de um modo geral, as manifestações do folclore, do reinado,
nossas manifestações que vêm através das religiões, das crenças,
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dos esportes, da nossa língua. Tudo isso faz a cultura, que, por sinal,
em Minas é um dos maiores patrimônios, que nos dá esse orgulho de
ser mineiro, esse jeito de ser. E nós conseguimos.

A muitas mãos - embora tenha tido o privilégio de ser o autor -,
Situação e Oposição juntas, aprovamos o Fundo Estadual de Cultura,
que não ficou apenas corno letra da lei. Em seguida aprovamos o
orçamento que possibilitou um edital no primeiro semestre deste ano.
Esse edital estimulou as diversas entidades de todo o Estado a
apresentar projetos, que foram selecionados. Tenho em mão uma
lista, que está na internet e já foi publicada no Diário Oficial, com os
projetos selecionados para essa primeira etapa, que envolve
R$10.400.000,00 destinadôs à cultura. Não se trata de o cidadão ou a
entidade ter de sair pedinklo apoio cultural para uma empresa. Esse
dinheiro também é importante, mas diz respeito à Lei de Incentivo
Fiscal à Cultura.

Aqui não, aqui o dinheiro público já é garantido, e teremos, por
exemplo, a Associação dos Congadeiros de Oliveira recebendo
R$100.000,00 para fazer investimentos no aprimoramento de uma
atividade tão bonita e importante como o reisado: encontros de
conselhos de patrimônio cultural, congados de Itamoji, e por aí afora.

Tivemos a alegria de veHum projeto aprovado para Divinópolis, onde
haverá uma série de investimentos na área do artesanato. A cidade
tem uma vocação para a cultura, com nossa Adélia Prado e o Geraldo
Teles de Oliveira, o GTQ, um dos gênios da escultura mineira e
brasileira, hoje reconhecido mundialmente. Mas é preciso descobrir
esses talentos por meio do incentivo do próprio artesanato, e a Lia,
Presidente da Associação dos Artesãos, enviou um projeto, que foi
aprovado.

Falo com alegria de algumas cidades onde atuo, mas todas as
cidades mineiras disputàram, com um conselho absolutamente
imparcial, envolvendo entidades da sociedade civil organizada. Em
Pompéu, tivemos a recuperação de um espaço para a Casa da
Cultura. Para minha terra Inatal, São Tiago, conseguiram também um
projeto interessante, assim como aconteceu no Jequitinhonha e em
várias regiões de Minas.

Esse, portanto, não é absolutamente nenhum privilégio. Estamos
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privilegiando, sim, a cultura, a democracia. Esta Casa Legislativa,
entre outras, neste ano deu essa contribuição, que já está-se
materializando com o dinheiro já disponível nos próximos dias para a
execução dos projetos.

Isso tudo nos enche de entusiasmo. Para concluir nossa tala, cito
outros desafios pela frente. Saúde: na terça-feira que vem, teremos
uma audiência com o Secretário de Saúde. Hoje ainda ouvia pela
CBN que o número de leitos hospitalares do SUS é idêntico ao de 30
anos atrás. E algumas cidades que crescem mais, como as da região
de Divinópolis, cidade com um crescimento pujante, estão vivendo à
beira do caos. Precisamos ampliar o número de leitos do SUS.

Temos um problema sério: limite de autorização para o atendimento
no Hospital do Câncer, no Centro-Oeste mineiro, e para o próprio
pronto-socorro regional, que atende a região.

Levaremos esses pleitos e discutiremos o assunto. Naturalmente,
verificaremos o que poderá ser feito no Estado e o que será
necessário buscar na União.

Ainda tinha um assunto a tratar: agricultura, mas deixarei para outra
oportunidade, já que o tempo se esgota. Preocupa-me profundamente
a situação a que estamos assistindo no Brasil. Sou agricultor, médico
veterinário e vejo que atualmente o produtor está pagando para
produzir, está dilapidando seu patrimônio, endividando-se e vendendo
o que tem para conseguir manter alguma atividade. Esse é o
prenúncio de um caos no País, para quem depende desse alimento
nas cidades. Precisamos de uma revisão por parte do governo federal
relativamente à forma de tratar a agricultura no Brasil. A política
cambial é um dos fatores que está arrasando esse segmento, além da
questão dos juros: hoje, pegar dinheiro no crédito rural não é tão
interessante.

Esse assunto, porém, ficará para um segundo momento. Ele terá
que ser enfrentado a várias mãos - o Município, o Estado e a União
devem ajudar, pois o problema afeta todos nós. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia,

Deputados, todos que nos acompanham nesta reunião plenária da
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Assembléia Legislativa, qúeria voltar a um assunto que o Deputado
Domingos Sávio tratou desta tribuna. Estávamos em perigo, e não nos
avisaram. Ninguém nos avisou sobre o "apagão" da aviação, não
sabíamos que corríamos risco.

Temos a impressão, nesse início de discussão sobre a espera nos
aeroportos, de que isso interessa apenas às pessoas que têm
condições de pagar uma passagem de avião e viajar pelo País ou
para fora dele, mas isso não é verdade, estamos tratando também de
controle de vôos que aterrissam em nossas cidades passando por
cima das cabeças das pessoas.

E agora sabemos, por meio do sindicato e dos representantes dos
controladores de vôo, que estes estavam cuidando de um número
excessivo de rota de aviões. Não interessa apenas àqueles que se
encontram dentro do avião, interessa também aos que estão na rota
desses aviões, e muitas vezes são grandes regiões metropolitanas
que estão dentro dessas rotas aéreas, desse espaço aéreo.
Descobrimos que todos nós estamos em perigo e não nos avisaram.
O que estamos conhecendo agora é muito grave, é muito sério. O pior
é que há documentos do ano de 2003 que apresentam fatos. Nós não
sabíamos, mas as autoridades brasileiras já sabiam dos riscos da
aviação.

Tenho em mão um documento que estabelece as diretrizes da
Política de Aviação Civil, o Voto Conac n 2 002/2003. Na apresentação
deste documento, diz-se P seguinte: "A definição desta política ganha
urgência em face da crise que atinge o setor de transporte aéreo no
mundo, exigindo do governo ações capazes de preservar a indústria
do transporte aéreo nacional"... E um documento de 2003.

Se sairmos deste documento e acompanharmos a execução
orçamentária do Fundo Aeronáutico, teremos, especialmente neste
ano - aliás, vou ler cuidadosamente o valor contingenciado em 2006:
R$ 1.902.805.761,80. E' dinheiro demais guardado, e o governo
sabendo dessa situação da aviação, sabendo do "apagão" da aviação.
Qual foi a prioridade do governo? Com todas essas informações, ele
propõe nessas diretrizes, por exemplo, a construção de um modelo
próprio, integrando nosss excelências. Com essa premissa, propõe-
se uma abordagem iterada entre transporte aéreo, indústria
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aeronáutica, controle de espaço aéreo e infra-estrutura aeroportuária.
O governo sabia dessa situação. Aliás, ele tratava aqui sobre os

investimentos necessários à viabilização dessa política. E um
documento denso e que deve ter tomado muitas reuniões e
discussões, e, lamentavelmente, absolutamente nada foi feito sobre o
que estava previsto nesse documento. Claro que alguma coisa foi
feita. Nessas diretrizes há um tratamento para a infra-estrutura
aeroportuária. Hoje a grande reclamação que há dos representantes
dos controladores de vôo é que eles não têm uma política salarial, não
têm um plano de cargos. Eles têm uma remuneração média de
R$3.000,00 no final de carreira, podem perceber até R$3.000,00, mas
iniciam com R$ -1.000,00. E o governo preferiu, ao invés de investir em
tecnologia, em pessoal, resolveu investir na maquiagem da aviação no
Brasil, na remodelação, na recuperação dos prédios dos aeroportos
brasileiros.

Lamentavelmente, há a denúncia, por parte do Tribunal de Contas
da União, do superfaturamento do embelezamento do Aeroporto de
Congonhas, um valor de mais de R$1 00.000.000,00 de faturamento.

Com esses R$1 00.000.000,00, poder-se-iam formar outros
controladores de vôo, criar uma política salarial para a categoria, mas,
lamentavelmente, o governo fez uma opção pela maquiagem e não
pelo que era importante para o povo brasileiro. Repito: não só para
aqueles que compram passagem de avião, mas também para os que
têm os aviões passando em cima de suas casas, de suas cabeças, de
suas famílias. Isso está em jogo. Fazemos, desta tribuna, o mais
veemente repúdio à desconsideração do governo com todos os
documentos produzidos por ele mesmo, alertando-o para os riscos
que agora vemos.

Acompanhamos as decisões tomadas pelo governo para a
recuperação do quadro de controladores de vôos e mudanças de
rotas, ou seja, as vias aéreas propostas pelo governo. Os aviões que
irão para o Nordeste estarão sobre o mar; os que trafegam em São
Paulo, Rio e Belo Horizonte serão cuidados pelas torres dos
respectivos aeroportos; e o controle sai de Brasília.

Neste final de ano, deveremos ter mais tráfego aéreo. Pergunto: os
controles das torres desses aeroportos - Rio de Janeiro, São Paulo e
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Belo Horizonte - estão em' condições de dar segurança para todos os
vôos? Não temos essa reposta. Hoje consultei um especialista, que
me disse não haver resposta. Aliás, a resposta é a seguinte: num
grande tráfego aéreo, não há condições de essas torres controlarem
essa situação. A outra decisão dessa reunião de cúpula do Presidente
Lula é a de que teremos poncurso para 64 vagas para controladores
de vôo. Os especialistas Øizem que, em aviação, o curto prazo é de
zero a seis anos; e o médio de zero a dez anos. Não se forma um
controlador de vôo com menos de seis anos. Está sendo informado à
população brasileira que teremos concurso, que chamarão 64
controladores; porém, para se formar um controlador, são necessários
seis anos.

Vejam a situação do povo brasileiro. Nosso país foi colocado diante
das autoridades internacionais, que manifestaram preocupação com o
controle aéreo no Brasil. A Federação Internacional dos Controladores
de Tráfego Aéreo, que está apreensiva, diz que os setores de controle
podem receber, no máximo, 14 vôos ao mesmo tempo. E eles já têm
documentos mostrando que os controladores de vôo no Brasil
estavam monitorando muito mais que isso, muito além do que é
possível para um controle.

Na Europa, um controlador de vôo recebe o equivalente a
R$19Á000,00; no Brasil, o. salário médio está próximo a R$2.000,00. O
mais grave: de duas em duas horas, o controlador tem uma pausa
sagrada, o que não é respeitado no Brasil. Vejam a situação em que
nosso país se encontra.

Para se ter uma idéia, neste ano, o Brasil transportará 45 milhões de
passageiros. Um único aeroporto dos Estados Unidos, em Atlanta, faz
esse controle. O Brasil não está preparado para dar segurança aos
passageiros e ao povo brasileiro, que, de alguma forma, convive com
os aviões sobrevoando e aterrissando em aeroportos dentro das
cidades.

Outro documento que tenho em mão é a Resolução & 5/2003. (-
Lê:)

"Brasília, 30 de outuLro de 2003. Dos fundos da aviação. O
Conselho de Aviação Ciyil  - Conac -, observado o disposto no § 3 do
art. 29 da Lei n 9 10.683, de 28 de maio de 2003, resolve: recomendar
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à Casa Civil da Presidência da República que, em articulação com o
Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e o Ministério da Defesa, proceda aos estudos necessários
para apresentação de proposta que permita que os recursos
provenientes das tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e seus
adicionais, vinculados ao Fundo Aeronáutico e ao Fundo Aeroviário,
sejam disponibilizados de forma a propiciar o adequado planejamento
das atividades por parte do Departamento de Aviação Civil - DAC - e
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - Decea. José Viegas
Filho, Presidente."

O que tivemos efetivamente? Todo esse recurso da taxa de
embarque, paga por todos os passageiros, esse volume de recursos
do fundo da aviação foi contingenciado pelo governo federal, trazendo
insegurança e risco para a população brasileira.

Tenho o levantamento de tudo o que tem sido contingenciado pelo
governo federal. Aqui estão as unidades orçamentárias, os projetos e
as atividades: investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos,
operação e manutenção de equipamentos e sistemas de controle.
Foram contingenciados os recursos para aqueles procedimentos de
maior segurança para os brasileiros que usam os aviões e que estão
em permanente contato com a aviação devido à presença dos
aeroportos nas regiões metropolitanas. Este é o valor da conta:
R$1.900.000.000,00, contingenciado, o qual deveria ter sido utilizado
para o pagamento do pessoal, para modernização do controle do
espaço aéreo e para aquisição de novas tecnologias.
Lamentavelmente, o governo preferiu guardar esse dinheiro e deixar a
população brasileira nessa situação.

Chegou o "apagão" da aviação. Agora, o governo deve responder
pelos riscos a que estão sujeitos os brasileiros. Essas medidas não
resolvem. Teremos que esperar muito até a formação dos novos
controladores de vôo, e o governo deve dar uma resposta imediata.
Para começar, liberando R$1.900.000.000,00 para investimento na
segurança da população brasileira. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
0 Deputado Laudelino Augusto - Mineiras e mineiros, Sr.
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Presidente, Deputados e Deputadas, volto à tribuna para tecer mais
algumas considerações. iHouvesse tempo, comentaria a fala do
Deputado que me antecedeu. De fato, as verbas contingenciadas não
são boas, mas no Estado de Minas Gerais. além das verbas,
contingenciam-se também a justiça, a ética e a transparência.

Mas quero falar de outro assunto. Daqui a pouco, proceder-se-á à
sabatina da pessoa indicada pelo Governador para o Tribunal de
Contas. Inicio com a leitura de uma frase que me motiva a estar aqui,
retirada de documento da1 39a Assembléia Geral da CNBB: "Torna-se
urgente fazer reverter a crescente decepção do povo diante de
políticos e instituições po uma vigorosa retomada de critérios éticos,
como base de toda ação humana". Torna-se urgente a retomada de
critérios éticos!

Tenho em mão um artigo, publicado há dois anos no jornal "O
Tempo", do eminente professor e jurista Antônio Lopes de Sá, sob o
título "Resposta elementar", de que passo a ler alguns trechos. (- Lê:)

"Se perguntarmos a um homem de mediana inteligência o que
entende por fiscalizar contas, ele certamente responderá, o que é
elementar: é ver se elas estão certas.

E preciso que os dirigentes prestem contas do que fazem, e para
fiscalizarem se realmente aplicam com adequação e gerem com
eficiência e eficácia é que existem os Tribunais de Contas, e assim o é
desde que estes surgiram1 na história dos povos."

Mais abaixo, ele diz: rPara verificar se um organismo é sadio,
procura-se um médico. Para verificar se as contas estão Sadias, deve-
se procurar um contador. O lógico, pois, é que os Tribunais de Contas
sejam órgãos técnicos, que, em nome do povo, fiscalizem a sanidade
das gestões públicas.

Na realidade, entretanto, a forma como se elegem os representantes
para fiscalizar o destino do dinheiro do povo é baseada em decisão
política. Agora, por exemplo, mais uma vaga se abre no Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.". Lembro que ele se referia à vaga
que se abriu há dois anos, com o falecimento de um conselheiro, à
indicação e à escolha feith na Assembléia.

Mas, prossegue o autor: "Como pioneiro que sou da literatura de
auditoria nesta Nação, como autor que mais edições tem tido em
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matéria de perícia contábil e como professor da especialidade há mais
de meio século, posso garantir que só um técnico tem condições de,
com eficácia, aprovar ou desaprovar contas".

Em seguida, ela comenta o resultado da eleição feita à época, para
uma vaga disputada por dois Deputados e um não-Deputado, um
contador muito bem-formado e gabaritado, que trabalha nesta Casa.
O vencedor foi um dos Deputados; o representante da sociedade
recebeu apenas um voto, e tenho a alegria de repetir que foi este
Deputado que nele votou, pois este, sim, isento de qualquer
parcialidade com partidos e governos, seria um autêntico
representante do povo.

E conclui o autor: "A tradição é os Deputados votarem em um
colega. A escolha é política, não técnica. Em defesa dessa
prerrogativa, os parlamentares com freqüência alegam que o pessoal
do Tribunal de Contas que realmente põe a mão na massa nas contas
públicas é constituído de técnicos. Ignoram a imbricação de questões
morais e éticas na atuação dos Conselheiros.

Por enquanto, estão conseguindo postergar a discussão do
problema com a sociedade.".

Nesses dois anos, temos tentado conversar. Criamos um fórum
permanente de discussão para, aliás, alterar a Constituição Federal.
Mas não podemos dar desculpas por causa dela. Em nenhum artigo
da Constituição está escrito que é obrigada a indicação de políticos;
ao contrário, a Carta Magna diz que deve ser notoriamente técnico, ou
seja, pessoa com conhecimento de contabilidade.

Também está nas minhas mãos uma carta aberta ao Governador,
datada de maio, do Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais, que diz: "No final do mês de maio, Vossa Excelência terá a
incumbência de indicar o nome de um novo Conselheiro para o
Tribunal de Contas. Como é do seu conhecimento, no Brasil, critérios,
principalmente políticos, têm norteado a indicação de Ministros e
Conselheiros para os Tribunais de Contas, seja pelo Parlamento, seja
pelo Executivo. Com essa preocupação, o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais tem acompanhado pela mídia a
movimentação de políticos pleiteando a preferência de Vossa
Excelência."
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Na época, estavam sendo divulgados nos jornais os nomes e as
fotos de muitos políticos, como os do Presidente da Assembléia, de
Secretário de Estado, do Vice-Governador, da esposa do Vice-
Governador.

A carta aberta ao Governador diz ainda: "A classe contábil mineira,
por meio do Conselho Regional, defende a indicação de um
representante da sociedade civil para o cargo, e não de um político.
Na nossa concepção, os Tribunais de Contas devem ser órgãos
técnicos, isentos, que, em nome do povo, fiscalizam a sanidade das
administrações públicas. A própria justificativa dos Tribunais de
Contas reside na confiança depositada em sua independência,
integridade e saber. Assim, acreditamos que o próximo Conselheiro
deva atender, prioritariam!ente, aos requisitos de imparcialidade e de
capacidade técnica.". Aliás, indicaram o nome de um contador, pessoa
habilitada na área.

Conforme já foi publicado e é do conhecimento de todos, o
Governador, após cinco r meses, indicou o nome da Sra. Adriene
Barbosa de Faria Andrade, ex-Prefeita de Três Pontas, ex-Presidente
da Associação Mineira dos Municípios e atual esposa do Vice-
Governador, que será sabatinada daqui a pouco.

Então, vêm as nossas preocupações. Já falamos demoradamente
sobre esse assunto aquii Lerei apenas alguns pequenos trechos de
um pronunciamento que fiz em 31 de maio passado, dia em que o
Conselheiro Silo Costa fez 70 anos; no outro dia, o Governador
poderia tê-lo indicado. Nossa intenção é fazer um apelo, como
naquele dia: que o Governador indique o Conselheiro ou a
Conselheira, utilizando, abima de tudo, critérios éticos e não políticos.
Lamentavelmente, o critério usado não foi nem técnico nem político,
mas eleitoreiro. Está nos jornais que o Governador teve de rever a
chapa para Senador - seria Clésio Andrade ou Adriene. Como o PFL
achou ruim, sairia da coligação. Foi feito, então, um acordo. Estou
lendo, com todas as letrás, matéria do jornal 'Hoje em Dia", de 18 de
outubro: "O Governador teve de rever a chapa e indicou Eliseu para
Senador e Clésio pari 1 2-suplente. Como parte do acordo, foi
acertado que Adriene seria indicada para o Tribunal de Contas.". Não
conheço essa senhora. Irei conhecê-la agora, quando for sabatinada.
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Já procurei dados sobre ela. Sei que não é contadora, não é da área
de, contabilidade. Formou-se em Direito no ano passado.

E sério demais em um cargo do Tribunal de Contas, com a
responsabilidade de ser moeda de troca, colocar um ou outro como
candidata ou candidato.

Temos de ter seriedade, e esta Casa tem de denunciar isso. De
início, mesmo sem sabatina, este Parlamento deveria impugnar a
indicação desse nome.

Está também no jornal "O Tempo", do mesmo dia: "Clésio Andrade
também integrou a chapa para Senador, como primeiro suplente, e
assumirá o cargo no caso de afastamento do titular e ainda conseguiu
emplacar a mulher para o cobiçado cargo vitalício - até 70 anos - de
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado".

Ver que um cargo de tamanha importância foi moeda de troca dói
em nós, que queremos ética, transparência e instituições fortalecidas.
Esse cargo sobrou para pagar um acordo. Destarte, não se usaram os
critérios políticos nem os critérios técnicos, mas apenas o critério
eleitoreiro.

Procuramos saber dos fatos para participarmos da sabatina, falar do
assunto e fazer perguntas. Na internet, encontramos processos e mais
processos dessa senhora. Que conhecimento ela tem na área de
contabilidade? Foi Prefeita durante um tempo; depois, foi membro da
Associação Mineira de Municípios.

Há aqui uma certidão, assinada pela Oficiala do Ministério Público
de Três Pontas, que menciona alguns inquéritos, conforme se pode
comprovar: Inquéritos Civis n 9s 2, 3 e 412004, entre tantos outros. Há
ainda um relatório da Associação Amigos de Três Pontas, que é do
mesmo molde da Associação de Ribeirão Bonito - Amarribo. Vale
lembrar que a Amarribo conseguiu provar que o Prefeito da cidade era
corrupto. Diante disso, ele, que tinha as contas aprovadas pelo
Tribunal de Contas, foi preso. Trata-se de um político do Estado de
São Paulo. A Associação Amigos de Três Pontas, que nos enviou
vários documentos, está de parabéns.

Então, ressalto que, em virtude de várias contas, a referida senhora
se vê diante de processos. Como, então, julgará agora contas de
Prefeituras, de Câmaras Municipais, da Assembléia, do Governador e
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do Vice-Governador, que é seu esposo? Desculpem-me, mas estou
falando em nome da sociedade mineira. Como representantes do
povo, buscamos critérios éticos e precisamos resgatar nossas
instituições. E urgente fazer isso.

Temos vários outros documentos, além , de questionamentos
apresentados pela sociedade para ser feitos. E um tema que merece
aprofundamento. Já criamos o fórum permanente de
acompanhamento do Tribunal de Contas, visando à mudança da
Constituição; todavia, enquanto essa mudança não ocorre, nada
obriga o Governador a indicar uma pessoa política, que foi moeda de
troca na chapa das eleições. Ele pode e deve indicar um técnico.
Aliás, em maio já dizíamos: "Governador, V. Exa. está com um
problema nas costas? Se o Presidente da Assembléia, o Secretário de
Estado, o Vice-Governador e a esposa querem, ajudamos V. Exa."
Quero ajudá-lo novamente. Entretanto, use o critério técnico e diga
aos que estão pleiteando o cargo no Tribunal de Contas, onde
pretendem permanecer até os 70 anos, ganhando o salário de
Desembargador, dispondo de vários funcionários em seu gabinete,
que V. Exa. quer ouvir 1a sociedade, que clama por ética e quer
critérios técnicos na escolha do referido cargo. Diga-lhes que não
pode atender a tal pedido, por ser corporativista, de interesse
partidário, em detrimento 'dos anseios da sociedade.

O Governador, assim como nós, representa a sociedade. Esse apelo
já foi feito, mas o faço novamente. Irei fazê-lo outras vezes, sempre
que for possível. Essa é a nossa obrigação. Para isso existe o
Parlamento. Representamos - e não substituímos - a população.
Portanto, reiteramos o apelo. Esperamos assistir a uma sabatina feita
com seriedade. Está-se falando que o horário vai ser transferido, a fim
de que o local seja esvaziado e a imprensa não participe.
Gostaríamos que a sabatina ocorresse às 16 horas, para que todos
pudessem participar e ouvir a pessoa indicada. Ainda não a conheço,
mas já conclui que, pa lra ser Conselheira vitalícia do Tribunal de
Contas, ela não serve. Espero que os Deputados e as Deputadas
ponham a mão na consciência e ajudem-nos a resolver essa questão,
que é muito séria.

Desculpem-me, mas foi em nome da ética que estive aqui.
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Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 0 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a 11 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LIDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
n 9 3.644/2006, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental 2004-2007, exercício de 2007, e dá outras
providências, até o dia 17 de novembro.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 1 2 de novembro de 2006.
Rogério Correia, 22 -Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO DE LIDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
n 2 3.645/2006, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2007, até o dia 17 de novembro.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 1 Q de novembro de 2006.
Rogério Correia, 2 9 -Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 20? Reunião Ordinária, em 31/10/2006, dos
Projetos de Lei ns 3.29912006, do Deputado Agostinho Patrús,
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3.31912006, da Deputada Elbe Brandão, 3.344/2006, do Deputado
George Hilton, 3.376/2006, da Deputada Elisa Costa, 3.38612006, do
Deputado Djalma Diniz, 3.403/2006, do Deputado George Hilton,
3.420/2006, do Deputado Edson Rezende, 3.422 e 3.423/2006, do
Deputado Luiz Fernando Faria, 3.426/2006, do Deputado Paulo
Cesar, 3.47812006, do Deputado Doutor Viana, e 3.501 e 3.50212006,
do Deputado André Quintão, e dos Requerimentos ns 6.892/2006, do
Deputado Doutor Viana, b 6.895 e 6.896/2006, do Deputado Miguel
Martini; de Transporte - aprovação, na 11 2 Reunião Ordinária, em
31/10/2006, do Projeto de Lei n2 3.203/2006, do Deputado Aden
Santiago, com a Emenda n 2 1, e dos Requerimentos ns 6.799/2006,
do Deputado Gil Pereira, e 6.873/2006, do Deputado Jayro Lessa; e
de Administração Pública - aprovação, na 20 Reunião Ordinária, em
3111012006, dos Requerimentos ns 6.833/2006, do Deputado
Gustavo Corrêa, 6.848/2006, do Deputado Weliton Prado, 6.893/2006,
do Deputado Leonardo Moreira, e 6.902 a 6.904/2006, da Comissão
de Política Agropecuária dCiente. Publique -se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos

Municipais, solicitando seja encaminhado ao Dr. Rinaldo Campos
Soares, Diretor-Presidente da Usiminas, pedido de providência para
que a nova unidade dá empresa seja construída no Estado. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao secretákio Municipal de Saúde de Nova Lima pedido
de informações sobre as providências que têm sido adotadas pela
Secretariado que é titular com vistas a que se viabilizem as propostas
a ela encaminhadas anteriormente por meio do relatório da Comissão
Especial para o Estudo da Atenção á Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Atismo, concluído em julho do corrente ano.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deçktado Célio Moreira, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte
pedido de informações sobre as providências que têm sido adotados
pela Secretaria de que é titular com vistas a que se viabilizem as
propostas a ela encaminhadas anteriormente por meio do relatório da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, concluído em julho
do corrente ano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário Municipal de Políticas Sociais de Belo
Horizonte pedido de informações sobre as providências que têm sido
adotadas pela Secretaria de que é titular com vistas a que se
viabilizem as propostas a ela encaminhadas anteriormente por meio
do relatório da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo,
concluído em julho do corrente ano. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado à Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte
pedido de informações sobre as providências que têm sido adotadas
pela Secretaria de que é titular com vistas a que se viabilizem as
propostas a ela encaminhadas anteriormente por meio do relatório da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, concluído em julho
do corrente ano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão em
ordem do dia do parecer sobre a constitucional idade do Projeto de Lei
n g 2.679/2005. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a inclusão
em ordem do dia do parecer sobre a constitucionalidade do Projeto de
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Lei n2 162/2003. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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
terça-feira, dia 7, às 10 horas, e para a reunião extraordinária também
de terça-feira, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a reuniãd 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.

TRAMItAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

1.092/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado João Bittar, tem

por objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro Educacional
do Menor Aura Celeste, com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003 e, a
seguir, encaminhado a .esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto os aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentàção apensa aos autos do processo que o

Centro Educacional do Menor Aura Celeste atende aos preceitos
estatuídos pela Lei n 9 12972, de 1998, modificada pela Lei n 9 15.430,
de 2005, para que possaser declarada de utilidade pública.

Com efeito, ele é dotado de personalidade jurídica, encontra-se em
regular funcionamento no Estado há mais de um ano, e os membros
de sua diretoria, compota por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 8, parágrafo único, e 22, do
seu estatuto prevêem, respectivamente, que as atividades dos
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Diretores, dos Conselheiros, dos sócios, dos instituidores, dos
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer vantagem e que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
instituição congênere com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou de entidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 1.092/2003.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

2.906/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recreativa e
Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no
Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/12/2005 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 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
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. 7Q, parágrafo
único, que os cargos da administração não serão remunerados e, no
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art. 52, parágrafo único, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímõs pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.906/2005.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.385/2006
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação das Voluntárias da Santa
Casa de Caetó - Avoscac-, 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
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

1 

Fundamentação
A referida Associação, constituída em 1998, possui como finalidade

principal a prática da assistência social, concomitante com os serviços
médicos e hospitalares dispensados aos internos.

O seu corpo de voluntárias trabalha no programa de humanização
da Santa Casa de Caeté., visando ao bem-estar físico e psíquico dos
seus pacientes, oferecendo-lhes, ademais, apoio moral e espiritual.

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

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

n Q 3.385/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 1 de novembro de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.453/2006

Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei flQ

3.453/2006 visa a declarar de utilidade pública o Lar Esperança e Vida
Mateus Loureiro Ticle - Larevida -, 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
O Lar Esperança e Vida Mateus Loureiro Ticle tem por finalidade

promover assistência às pessoas carentes em tratamento oncológico
por meio de atendimento médico, psicológico e fisioterapêutico.

Tendo em vista o fortalecimento do seu trabalho, mantém um núcleo
de convivência para auxiliar os que se encontram em tratamento,
promovendo a confraternização entre eles e entre os seus familiares.

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

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

3.453/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 1 9 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.481/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeta de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário da Região do
Logradouro - Codel -, com sede no Município de Martinho Campos.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou a Emenda & 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Conselho de Desenvolvimento Comunitário possui por
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finalidade prestar serviços que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias e de outras atividades
econômicas, visando à melhoria da qualidade de vida na região.
Dessa maneira, desenvolve canais de comercialização dos produtos e
serviços através de feira&, lojas e exposições; estimula a aquisição
coletiva de matérias-drimas; adquire insumos, em especial
fertilizantes, calcáreo, rações e sementes.

Além disso, presta assitência à criança, ao adolescente, à gestante
e aos idosos; combate a fome e a pobreza; presta assistência médica
e odontológica; proporciona atendimento nas áreas cultural,
educacional e recreativa; orienta sobre a preservação do meio
ambiente.

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

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

n9 3.481/2006, em turno único, com a Emenda n 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Saladas Comissões, 1Q de novembro de 2006.
Doutor Viana, relator.	-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.525/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por finalidadØ declarar de utilidade pública o Terno
Moçambique Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de
Uberlândia.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 3/8/2006, 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, llIJ "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.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 59 do art. 8 9 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios, sendo-lhes vedado o direito de receberem qualquer tipo de
salário ou ajuda de custo, e o art. 22 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins e
que seja 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 o 3.525/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.575/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bebê
Feliz, com sede no Município de lbirité.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 19/8/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno,

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 9 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
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foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 31 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada nos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal
de Assistência Social, ou aentidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.575/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - George Hilton - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.583/2006
Comissão; de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Jacaré, com sede no Município de Miraí.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 24/8/2006, 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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos. Além disso, o art. 14 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos membros da diretoria, e o parágrafo único do art. 38
determina que, no caso de bua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidades assistenciais.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
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pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 3.58312006.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.586/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Córrego Charquinho de Gino e Comunidades
Circunvizinhas, com sede no Município de Francisco Sã.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, 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 § l Q do art. 49 do seu estatuto prevê a
não-remuneração dos membros de sua diretoria e do conselho fiscal e
o § l Q do art. 23 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n9 3.58612006.
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Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.589/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Verbo
Eterno - AVE -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, dc o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de u1tilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, 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. 92 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos membros de qualquer categoria que compõe os
seus órgãos, enquanto o art. 30 determina que, no caso de sua
extinção, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
beneficente, devidamente registrada e idônea.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.58912006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.597/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
de Macaúbas, com sede no Município de Capitólio.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 251812006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 9 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.14 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos membros de sua diretoria, enquanto o art. 28
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 3.597 /2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.604/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em análise

tem como finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo
Assistencial O Semeador - NAS -, com sede no Município de Betim.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo" de 1/9/2006, vem a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionaliØade 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 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 de seu estatuto prevê que seus
Diretores e Conselheiros não serão remunerados, enquanto o art. 32
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nabional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.604/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.617/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Guaranésia Futebol
Clube, com sede no Município de Guaranésia.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15/9/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionklidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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. 76 do seu estatuto não prevê a
remuneração dos cargos efetivos nem das funções de direção, e o §
1 9 do art. 66 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, juridicamente
constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.617/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.618/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Esporte
Clube Sul Minas, com sede no Município de Pouso Alegre.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 15/9/2006 e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que o

Esporte Clube Sul Minas atende aos preceitos estatuídos pela Lei n2
12.972, de 1998, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, para que
possa ser declarado de utilidade pública.

Com efeito, ele é dotado de personalidade jurídica, encontra-se em
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regular funcionamento no Estado há mais de um ano, e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 68, § 1, e 79 do seu
estatuto prevêem, respectivamente, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras
assistenciais de caráter filantrópico, a critério da assembléia geral e
que os cargos eletivos e funções de direção não serão remunerados.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 3.618/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton. 1-PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.625/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado 1 Carlos Gomes, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa Novella,
com sede no Município de pelo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2006 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 & 12.972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 22 que as
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atividades do Presidente e dos conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 26
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
doado a instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja
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 3.625/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.640/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Pró-Desenvolvimento da Comunidade de Fonseca, com sede no
Município José Raydan.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 29/9/2006, 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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos. Além disso, o § 29 do art. 16 do seu estatuto prevê que
os membros da diretoria não poderão ser remunerados pelo exercício
dos respectivos cargos, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
gratificações, bonificações ou vantagens, e o art. 28 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
uma entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.
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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 n9 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.640/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.648/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado lyair Nogueira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Candeias - Aciscan -, com sede naquele
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/10/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos ju r ídico , constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei & 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. 65, que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, legalmente constituída e, no art. 67, que as
atividades dos seus dirigentes e dos demais membros que exercem
cargos na administração no poderão ser remuneradas.

-
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.64812006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.649/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Isidoro da Sagrada Família, com sede no
Município de Manhumirim.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 611012006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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 parágrafo único do art. 14 de seu estatuto prevê que
os membros dos órgãos de administração não poderão ser
remunerados; e o parágrafo único do art. 28 determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.649/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe
Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.87512005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em epígrafe
especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei n2
11.666, de 9/12/94.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo fl2
1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposta, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva dar nova redação aos arts. 1 2 e

22 da Lei n2 11.666, de 1994. Pretende-se substituir a expressão
"edifícios de uso público" por "edifícios e demais logradouros de
acesso coletivo". Além disso, foram relacionados alguns
estabelecimentos a serem considerados logradouros de acesso
coletivo: postos e agências bancárias, salas de exibição,
estacionamentos, clubes; estabelecimentos de educação e
estabelecimentos comerciais, excetuadas as microempresas e as
empresas de pequeno porte.

Buscando proteger classes sofridas, para que tenham vida digna e
se integrem à sociedade, b nossa Carta Maior, de 1988, assumiu o
louvável princípio da igualdade, determinando que se trate de maneira
desigual os desiguais. A Lei n 2 11.666, ao determinar o merecido
tratamento preferencial ads portadores de necessidades especiais,
configura-se como instrumento de concretização do principio
constitucional da igualdade. O objetivo dessa lei é assegurar que
essas pessoas com deficiência não encontrem obstáculos ao seu
direito de ir e vir, garantindo que os edifícios de uso público possam
ser freqüentados por essas pessoas.

A proposição em análise, ao alterar o art. 12 da Lei n2 11.666,

- __



12!

excetua das exigências as microempresas e as empresas de pequeno
porte, conforme salientamos anteriormente. No entanto, acreditamos
que isso limitaria as garantias de acesso asseguradas pela
Constituição às todas as pessoas, e não podemos concordar com tal
limitação. Não seria justo criar privilégios para as referidas empresas
em detrimento dos interesses das pessoas portadoras de
necessidades especiais.

O Substitutivo & 1, da Comissão de Constituição e Justiça, além de
adequar a proposição à técnica legislativa, buscou eliminar quaisquer
vícios discriminatórios que criassem privilégios para determinada
parcela da comunidade empresarial e desrespeitassem o tratamento
conferido pela Constituição da República às pessoas portadoras de
necessidades especiais. Além disso, preservou a legítima intenção do
autor de tornar mais clara a expressão "edifícios de uso público",
empregada na Lei n 2 11.666.

Dessa forma, concordamos com o Substitutivo n2 1, que além de
aperfeiçoar o projeto contribui para a sua tramitação normal nesta
Casa.

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

2.875/2005, no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sara das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jâ Moraes, relatora - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.398/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 17/6/2006 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.
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Em 29/8/2006, esta reltoria baixou a matéria em diligência ao
Prefeito Municipal de Conceição do Mato Dentro, a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação, o que foi feito por
intermédio do Ofício n g 439/2006.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, ao Município de Conceição do Mato
Dentro, a propriedade de um imóvel com área de 400m 2, situado na
Rua José Sena, s/n 2 , antiga Rua Municipal, no Município.

Observe-se que 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 justifi9ado. Essa exigência encontra-se atendida
no parágrafo único do art. l do projeto, que destina o imóvel ao
funcionamento de posto de saúde.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica n 9 106/2006, declara-se favorável à
doação, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão
ao qual o bem está vinculado, manifesta-se no mesmo sentido. Além
disso, informa que no ir óvel já funciona um posto de saúde,
gerenciado pelo Município de Conceição do Mato Dentro.

Por sua vez, o Prefeito Municipal declara, no Ofício n 9 43912006, a
importância da doação pretendida a fim de que possam ser efetivadas
reformas nas instalações do imóvel para adequá-lo às normas
públicas de saúde, garantindo seu funcionamento como posto
odontológico.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, estabelecendo o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo
avençado, não lhe for dada a destinação prevista ou for mudada a
finalidade da alienação.

Como o projeto é omisso quanto a esse requisito, faz-se necessário
apresentar-lhe emenda para inclusão da cláusula de reversão.
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Feita a modificação, o projeto em análise atende aos preceitos
legais que o disciplinam, não havendo óbice à sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.398/2006 com
a Emenda n2 1, a seguir.

Emenda n 2 1
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2, renumerando-se o

posterior:
"Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, for mudada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 12.".

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Ricardo

Duarte - Elbe Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.406/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Silveiránia o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/2006 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.

Em 29/8/2006, esta relatoria baixou a matéria em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito
Municipal de Silveirânia, a fim de que se manifestassem sobre a
pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota Técnica n2
143/2006 e do Ofício n2 80/2006, respectivamente.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, ao Município de Silveirânia, a propriedade

y w
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de imóvel constituído de terreno com área de 10.217m 2 , localizado na
margem direita da estrada que liga Rio Pomba a Silveirânia, neste
Município.

Observe-se que a alieIação 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 artL 1 1 do projeto, que destina o imóvel ao
programa municipal de hortas comunitárias.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota lTécnica n2 143/2006, declara-se favorável
ao negócio jurídico, tendo em vista que a Secretaria de Estado de
Educação, órgão ao qual o bem esta vinculado, não possui interesse
em sua utilização.

Também o Prefeito de Silveirânia declara-se-lhe favorável e aduz
que o referido programa tem por objetivo, inclusive, o suplemento da
merenda escolar.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 9 do
projeto prevê que, decorrido o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, sem que tenha sido dada ao
imóvel a destinação prevista no art. l, ele reverterá ao patrimônio do
Estado.

Apesar de não haver óbice à tramitação da matéria, cumpre-nos
emendá-la para retificar a folha do livro onde o imóvel possui o
registro.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.406/2006 com
a Emenda n 2 1, a seguir. 1

Emenda n Q 1
Substitua-se no art. 12 a expressão fls. 50 por f Is. 50-v.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

rÁ"
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Brandão - Ricardo Duarte - George Hilton.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.549/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre estágio de estudantes dos cursos superiores
de Assistência Social e de Artes de instituições públicas do Estado em
clínicas pediátricas ou casas de atendimento a crianças portadoras do
vírus HIV ou de câncer e em asilos públicos".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 418/2006, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva tornar obrigatória a realização de

estágio por estudantes dos cursos de graduação de Assistência Social
e de Artes das instituições públicas do Estado em clínicas pediátricas
ou casas de atendimento a crianças portadoras do vírus HIV ou de
câncer e em asilos públicos.

Cumpre, inicialmente, destacar que, não obstante a boa intenção da
parlamentar, o projeto esbarra em uma importante questão: a da
autonomia universitária. Com efeito, dispõe o art. 207 da Constituição
da República:

"Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

No mesmo sentido, determina o art. 53 da Lei Federal n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional:

"Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes;
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Parágrafo único - Para garantir a autonomia didático-científica das
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

III - elaboração da programação dos cursos".
Vê-se, portanto, que as universidades gozam de autonomia didático-

científica para fixar os currículos dos seus cursos, o que inclui o
estágio obrigatório, não podendo a lei estabelecer restrições nesse
sentido.

A esse respeito, convém destacar um trecho constante no Parecer
CNE/CES 49212001, do Conselho Nacional de Educação, que cuida
das diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social, o qual
enfatiza a autonomia das instituições de ensino superior e a
adequação do programa de estágio ao curso de graduação. Nos
termos do referido pareceri "o estágio supervisionado é uma atividade
curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no
espaço socioinstitucional, lobjetivando capacitá-lo para o exercício
profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Essa supervisão
será feita conjuntamente por professor supervisor e por profissional do
campo, com base em planos de estágio elaborados em conjunto pelas
unidades de ensino e organizações que oferecem estágio".

Dessa forma, à luz dos preceitos constitucionais e legais que
asseguram a autonomia das universidades, entendemos que o projeto
em análise não encontra respaldo jurídico-constitucional para a sua
aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
3.549/2006.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gorge Hilton.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
0 Sr. Presidente despachou, em 1/11/2006, as seguintes
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comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

José Régis Renno Moreira, ocorrido em 24/1012006, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Célia
Carvalho Batista, ocorrido em 31/1012006, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 17 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/10/2006

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, George Hilton, Sebastião Costa e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB ), 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 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 3.521, 3.530, 3.540, 3.543, 3.613, 3.545,
3.612, 3.634. 3.635 e 3.63912006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
Projetos de Lei ns 3.519) 3.524, 3.533, 3.534, 3.535, 3.536, 3.552,
3.614, 3.615, 3.632, 3.633 e 3.641/2006 (Deputado Gilberto Abramo);
Projetos de Lei ns 3.537, 3.558, 3.526, 3.560, 3.624, 3.625, 3.631 e
3.64012006 e Projeto de Lei Complementar in g 89/2006 (Deputado
George Hilton); 3.538, 3.518, 3.531, 3.565, 3.618, 3.620, 3.623, 3.630
e 3.637/2006 (Deputado Sébastião Costa); 3.525, 3.527, 3.556, 3.539,
3.550, 3.561, 3.609, 3.622, 3.626, 3.627, 3.642 e 3.643)2006
(Deputada Elbe Brandão); Projetos de Lei n9s 3.548, 3.549, 3.554,
3.547, 3.551, 3.562, 3.610, 3.611, 3.616, 3.617 e 3.638/2006
(Deputado Gustavo Corrêa); 3.522, 3.528, 3.544, 3.546, 3.563, 3.621,
3.628, 3.629. 3.636)2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se
à 1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade, no l turno, ido Projeto de Resolução n 2 3.493/2006
(relator: Deputado George Hilton); dos Projetos de Lei n 9s 3.411/2006
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(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
3.44412006 (relator: Deputado George Hilton, em virtude de
redistribuição); 3.518/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa). O
Projeto de Lei n Q 3.506/2006 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado George Hilton, aprovado pela Comissão.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei ns 3.489 e 3.548/2006 (relator: Deputado Gustavo
Corrêa); 3.531/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa). Nesse
momento, o Presidente verifica a inexistência de quórum, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Gilberto

Abramo - Weliton Prado.
ATA DA 18? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 17/10/2006

As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Gustavo Corrêa, Sebastião Costa e Weliton Prado (substituindo este
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do
PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 3.639 e 3.635/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.641/2006
(Deputado Gilberto Abramo); 3.640/2006 (Deputado George Hilton);
3.637/2006 (Deputado Sebastião Costa); 3.642 e 3.64312006
(Deputada Elbe Brandão); 3.638/2006 (Deputado Gustavo Corrêa);
3.636/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1 2 Fase da
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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 l
turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.769/2005 na forma do Substitutivo n
1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição);
3.05412006 com a Emenda n o 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
3.439/2006 na forma do Substitutivo flQ 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 3.598/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). O parecer sobre o Projeto de Lei n
3.462/2006, no 1 9 turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação do prazo so lic itada pela relatora, Deputada Elbe Brandão.
Os Projetos de Lei n2s 3.E06 e 3.549/2006 são retirados da pauta,
atendendo-se, respectivamente, a requerimento dos Deputados
George Hilton e Ana Maria Resende, aprovado pela Comissão. São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei n 2s 3.560 (relatora: Deputada Elbe
Brandão, em virtude de redistribuição) 3.63212006 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); ao IEF,. o Projeto de Lei n 9 3.60212006 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa). Passa-se à 2 Fase da 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno únicd, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei ns 2.530/2005, 2.881, 3.376, 3.387, 3.394, 3.395,
3.409, 3.416, 3.420, 3.424,! 3.425, 3.459 com a Emenda flQ 1, 3.464,
3.480, 3.497, 3.501, 3.502 e 3.563/2006 (relator: Deputado Weliton
Prado, em virtude de redisthbuição); 3.088, 3.097, 3.190, 3.343, 3.360,
3.385, 3.397, 3.452, 3.481 

1 
com a Emenda n 2 1, 3.495, 3.524, 3.533 e

3.564/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.195 com a Emenda
n 2 1, 3.344, 3.384, 3.438 com a Emenda n9 1, 3.442, 3.478, 3.512,
3.54712006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.275, 3.386, 3.422,
3.487, 3.505, 3.515, 3.538 e 3.565 com a Emenda n 2 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 3.148, 3.373, 3.405, 3.426, 3.443, 3.469,
3.473, 3.509, 3.514, 3.537, 3.558/2006 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 3.299, 3.319 com a Emenda n2

rs
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1, 3.401, 3.403, 3.423, 3.453, 3.500, 3.508, 3.513, 3.521, 3.530,
3.543/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva ) ; 3.485, 3.491,
3.504, 3.527, 3.539, 3.550/2006 (relatora: Elbe Brandão). O Projeto de
Lei n2 3.441/2006 é retirado de pauta a requerimento do Deputado
George Hilton, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de
Lei n 2 3.456/2006 deixa de ser aprediado em virtude de prorrogação
de prazo solicitada pelo relator, Deputado Weliton Prado. Na fase de
discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n 9 3.52512006, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da referida
matéria, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto
Abramo. Passa-se à 3 1 Fase da 2a 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 em que se solicita sejam convertidos em diligência ao
autor os Projetos de Lei ns 3.566, 3.569, 3.574, 3.577, 3.585, 3590,
3591, 3605 e 3606/2006; e, ao DER-MG, o Projeto de Lei n2
3.562/2006. 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, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Ricardo Duarte -

George Hilton - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
ATA DA 3 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

CONTRA A INVASÃO DOS PRODUTOS CHINESES, EM 24110/2006
Às 1 Oh8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar e Jayro Lessa, 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 Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o tema "Setor ótico e de
refratários". A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Aníbal Camilo Togni, Vice-Presidente do Sindicato da Indústria
de Refratários no Estado de Minas Gerais, representando o Sr.
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Renato Travassos Martins i:da Silva, Presidente dessa entidade; Paulo
Cançado Gonçalves, Presidente do Sindicato do Comércio Ótico do
Estado de Minas Gerais; Edmo de Oliveira Santos e Geraldo Espírito
Santo Freitas, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do
Conselho Regional de óptica e Optometria de Minas Gerais -
Croomg -; Fernando Matos, Diretor do Sindicato das Indústrias Têxteis
de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas -; Michel Aburachid e
Rodolfo Sala, respectivamente, Presidente e Superintendente do
Sindicato das Indústrias do Vestuário - Sindivest-MG -; Alexandre de
Brito Santos, Sérgio Birhal e Pedro Parizzi, respectivamente,
Assessor, Gerente de Economia e Assessor Parlamentar da Fiemg; a
Sra. Viviane Barreto de Azevedo Lamego e os Srs. José Otaviano
Junqueira e Benício Miranda, Assessores Especiais de Mercado do
Sindicato da Indústria de Refratários no Estado de Minas Gerais; e os
Srs. Régis Lobato e Waldeknar Lacerda, representantes do Sindiótica,
que são convidados a tombr assento à mesa. A Presidência faz uso
da palavra para suas considerações iniciais, após o que concede a
palavra ao Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu
origem ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência faz a leitura de requerimento
de sua autoria, pleiteando seja solicitada ao Governador do Estado a
regulamentação da Lei n g 15.177, de 16/6/2004, que proíbe a
comercialização de produtos áticos em estabelecimentos não
credenciados, no âmbito estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar - Jayro Lessa.

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE NA
0 SESSÃO LEGISLATIVADA 15 LEGISLATURA, EM 2511012006
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fahim Sawan , dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Maurício Leão de Rezende, Presidente da
Associação Mineira de Psiquiatria, publicado no Diário do
Legislativo" de 19/10/2006. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 3.38512006 (Deputado Carlos Pimenta);
3.442 e 3.543/2006 (Deputado Doutor Ronaldo); 3.45312006
(Deputado Fahim Sawan), todos em turno único. Passa-se à 3 Fase
da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir, com os convidados que
menciona, o atendimento dispensado no Estado às crianças e
adolescentes diagnosticados como portadores de doença
neuromuscular, entre as quais e em especial, a amiotrofia espinhal.
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, l Q de novembro de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Fahim Sawan.

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

2.530/2005
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

-	Relatório
De autoria do Durval Angelo, o Projeto de Lei n Q 2.530/2005 visa a

declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Via Lucís , com sede
no Município de Brasópolis.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
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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
Fundado em 23/5/2003, o Instituto Cultural Via Lucis é sociedade

civil sem fins lucrativos,, de caráter assistencial, que se vem
destacando nas ações de investigação e formação científica em todas
as áreas de interesse ligadas à educação e à ecologia, além de uma
atenção especial ao melhpramento dos sistemas ecológicos e sua
proteção.

Inserem-se entre as suas atividades o intercâmbio da informação
técnica e científica sobre temas ecológicos; as parcerias com
fundações de objetivos similares, setores governamentais ou privados
que trabalhem com temas vinculados à ecologia e à proteção
ambiental; a captação de recursos para a realização das finalidades
previstas em seu estatuto.

Na busca do cumprimento de seus objetivos programáticos, conta
com a participação e a colaboração da comunidade, sempre com o
intuito de promover e assegurar melhor qualidade de vida para a
população em geral.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja reconhecida e
declarada de utilidade pública.

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

n 2 2.53012005, em turno único.
Sala das Comissões, 7 dè novembro de 2006.
Laudelino Augusto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE
3.08312006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Bom Pastor, com sede no Município de Contagem.

0 projeto foi publicado 'no "Diário do Legislativo" de

LEI N2

em tela tem
Assistencial

30/3/2006
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 43, alterado em 5/3/2006, 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, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.08312006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.143/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Corporação e Sociedade
Musical Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de
Caeté.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 6/4/2006, vem a
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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, "". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos. Além disso, o § 2 do ar!. 15 do seu estatuto prevê que
nenhum membro da diretoria e do conselho fiscal poderá ser
remunerado pelo exercício do cargo, e o art. 39 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição filantrópica, com personalidade jurídica, em funcionamento
no Município de Caeté, ou a entidade estadual ou federal de fins
semelhantes.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.143/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.366/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade 1 declarar de utilidade pública a Associação
Teatral Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 2/6/2006, 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, d/co art. 102,111, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em
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funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei & 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. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores, dos Conselheiros ou dos
instituidores, bem como as dos sócios, e o art. 34 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
encaminhado a instituição de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.366/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.457/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos
de Bom Despacho, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 30/6/2006 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, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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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. 92 que os
diretores não serão remunerados pelo exercício de seus cargos; e no
art. 30 que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
doado à Federação das Associações de Diabéticos do Estado de
Minas Gerais - Feademg -, para distribuição igualitária entre as
associações filiadas e quités com a entidade há mais de três anos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímõs pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.457/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.461/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Vicente
Assunção, com sede no Mànicípio de Brumadinho.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1/7/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da doc
inteiro atendimento
comprovado que a
funciona há mais de

mentação que instrui o processo, constata-se o
às exigências ali mencionadas, pois ficou
entidde é dotada de personalidade jurídica,
um 4no e sua diretoria é formada por pessoas

rÁ



139

idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 35, inciso II,

que os Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou equivalentes não são remunerados pelas suas atividades, sendo-
lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente; e, no inciso III do mesmo dispositivo, que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a instituição
congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente
de Paulo e com sede no Município de origem, dotada de
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 n 2 3.461/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.480/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres Agricultoras e
Trabalhadoras Rurais de Tombos - Amart -, com sede nesse
Município.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 2000, presta relevantes serviços

à população rural feminina do Município de Tombos.
Tais serviços são traduzidos, principalmente, pelas seguintes

iniciativas: defesa e representação das trabalhadoras rurais perante
os órgãos de Previdência Social Rural; intercâmbio entre as
comunidades rurais do Município de Tombos com outros Municípios
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vizinhos; e qualificação profissional das agricultoras, visando a
melhores condições de trabalho e remuneração.

Para ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca 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 3.480/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Marlos Fernandes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.485)2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção aos
Condenados - Apac - Piumhi, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidÊde, 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 Apac de Piumhi tem como finalidade auxiliar as autoridades

judiciárias e policiais daqúela Comarca na execução das penas e no
acompanhamento das sentenças de privação de liberdade nos
regimes fechados, semi-abertos e abertos aplicadas aos detentos
daquela jurisdição.

A supervisão das atividades realizadas, como estudos psicossociais,
recreação, laborterapia e obras de assistência social, é outra ação
concreta no apoio à recuperação dos apenados.

Assim, são levados a efeito esforços voltados à readaptação dos
presidiários e egressos dos presídios por meio da assistência à
educação, à saúde, ao bem-estar e à profissionalização.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.485/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
3.499/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria cio Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Nascente do Confisco - Nascente
da Paz à fonte d'água situada no Parque Ecológico Doutor Cézar
Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto Confisco, no Município de
Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 14/7/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre a referida nascente, esta
Comissão baixou a proposição em diligência à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 29/8/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado federado, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
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do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que fixa as
condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser
da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir
que o homenageado seja falecido e haja correlação entre a
destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - Igam -, em resposta à diligência solicitada,
informou que não há denominação oficial para o curso d'água em
questão e, também, que não existem outros com a denominação de
Nascente da Paz no Município de Belo Horizonte.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.499/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.500/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o Projeto de Lei n

3.500/2006 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Segurança Pública - Consep -, com sede no Município
de Contagem.

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

rÀ
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Os trabalhos d
defesa de bens E

profissional e a
convênios com e
projetos diversos,
como aquisição
pública.

Fundamentação
o referido Conselho têm por objetivo promover a
direitos sociais. Para tanto, estimula o crescimento
elevação da auto-estima dos policiais. Celebra

ntidades públicas e privadas, para implantação de
para melhoria de instalações e equipamentos, bem

de armamentos e viaturas em prol da segurança

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

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

n Q 3.50012006, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.568/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado André Quintão, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Fundo
Amigo da Criança.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 19/8/2006 e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo instituir o dia 10 de

outubro como Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança, ocasião em
que será cumprida uma programação definida pelo Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com entidades
públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas envolvidas na
formulação e execução de políticas públicas de atenção à infância e à
juventude.

Segundo o autor, o objetivo é promover a divulgação do movimento

rÁ



144

anual de arrecadação dos Fundos para a Infância e a Adolescência
dos Municípios mineiros, visando possibilitar a concretização das
ações, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, voltadas
para a promoção dos dirêitos fundamentais desse segmento social.
Além do incremento da arrecadação de recursos, busca-se a
diversificação dos projetos por eles contemplados.

Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias em
relação às quais a competência para legislar está reservada à União;
e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1 9 do art. 25J ficam reservadas as competências que não
lhe sejam vedadas por essa Constituição.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada pela Carta P1agna em sua repartição de competência,
infere-se que cabe ao Estado membro legislar sobre o assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares do Executivo e do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela de que trata a
proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo, no caso.

Assim sendo, não há óbice de natureza jurídica à tramitação do
projeto; entretanto, corri o objetivo de aprimorar sua redação,
esclarecendo o objetivo da data comemorativa a ser criada,
apresentamos a seguir o Substitutivo n 2 1.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.56812006 na
forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N Q 1
Institui o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança.
A Assembléia Legislatia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica instituído o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança, a

ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro.
§ 1 - As atividades alusivas à data de que trata esta lei visam a

divulgar a Campanha Fundo Amigo da Criança, estimulando a
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cooperação da sociedade com os Fundos para a Infância e a
Adolescência dos Municípios mineiros, com a finalidade de possibilitar
•a concretização das ações previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente.

§ 2 - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente estabelecerá, em parceria com entidades públicas e
'privadas, pessoas físicas e jurídicas, a programação a ser
desenvolvida nesse dia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.572/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Casa da
Provisão, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 19/8/2006, 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
A citada 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 § 1 2 do art. 29 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores, doadores ou equivalentes; e o art. 41
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, indicada pela assembléia
geral, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 12 da Lei n2
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12.972, de 1998, re
pública, alterada pela

Pelo aduzido, concluírr
legalidade do Projeto de L

Sala das Comissões, 31
Dalmo Ribeiro Silva, Pr

Abramo - Georqe Hilton.

a do processo declaratório de utilidade
15.430, de 2005.

Conclusão
Dela iuridicidade, constitucionalidade e

n 9 3.572/2006.
outubro de 2006.

idente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.578/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado iDurval Angelo, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Brasileira dos
Amigos do Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de
Carangola.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 19/8/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes á
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/co art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 39 do seu estatuto determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições
beneficentes dos Municípios ou localidades que façam parte da rota
do Caminho da Luz noniinadas no art. 3Q do estatuto, e o art. 42
dispõe que os dirigentes ê membros dos conselhos da instituição não
serão remunerados. Portanto, ela atende à exigência consubstanciada
no art. l Q da Lei n9 12. .972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.57812006.

rÁ
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Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.580/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Bela Vista III, com sede no Município de
Ibirité.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 24/8/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o ai. 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. 12
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 parágrafo único do ai. 14 do seu estatuto
prevê a não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o
parágrafo único do art. 26 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 3.580/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.

WC
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.581/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputado Fábio Avelar, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e
Cultural Jeruel, com sede ?o Município de Pirapora.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 24/8/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n 9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 4, que não é
permitida a remuneraçãode seus dirigentes pelo exercício de suas
funções e, no art. 19,' que, em caso de sua dissolução, o
remanescente do patrin4ônio líquido será destinado a entidade
congênere de fins não eco1

Pelo aduzido, concluím
e pela legalidade do Proje

Sala das Comissões, 31
Dalmo Ribeiro Silva, Pr

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TI

Conclusão
s pela juridicidade, pela constitucional idade
ode Lei n2 3.581/2006.
de outubro de 2006.
3sidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.582/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

[si



149

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
como objetivo seja alterado dispositivo da Lei n Q 9.365, de 11/12/86,
que declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de João Monlevade.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 24/8/2006, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de alterar o art. 1 9 da Lei n2 9.365,

de 11/12/86, que preceitua, "in verbis":
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central da

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

Já a nova redação que se pretende dar a esse artigo estabelece:
"Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação São

Vicente de Paulo - João Monlevade, com sede nesse Município.".
Importante ressaltar que a alteração estatutária, ocorrida em

8/4/2005, incidiu somente sobre a denominação, continuando a
entidade com as mesmas características e finalidades e cumprindo os
requisitos da Lei n2 12.972, de 1998, alterada pela Lei n 9 15.430, de
2005, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Em vista disso, o estatuto estabelece, no parágrafo único do art. 9,
que os Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e, no art. 42,
que, no caso de ser dissolvida a Associação, o patrimônio líquido
remanescente será destinado a instituição similar, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Considere-se ainda que a proposição objetiva alterar lei ordinária e,
sendo ela da mesma espécie, a sua iniciativa cabe a qualquer
parlamentar desta Casa, conforme dispõe o art. 65, c/c o art. 66, da
Constituição do Estado.

Como bem se vê, a alteração pretendida não apresenta vício;
portanto, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.582/2006.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.58412006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação Sal e Luz -
SaiLuz -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no' iDiário do Legislativo", em 24/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l Q da
Lei n2 12.972, de 1998, mo: dificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que io art. 31 de seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, q patrimônio remanescente será destinado a
instituição de finalidade similar, a ser designada pelo Conselho, e o
art. 34 prevê a não-remuneração dos membros da Diretoria e do
Conselho.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.58412006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

kA
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3.587/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Amigos de Camarinhas, com sede no Município de Francisco Sá.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12

da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n g 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. 6 2 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados,
benfeitores ou equivalentes e o art. 10 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere com personalidade jurídica, 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 3.587/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.588/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n

y y
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3.58812006 tem por finâlidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Deschamps, com sede no
Município de Caeté.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, 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, 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 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, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 15 do seu estatuto
prevê a não-remuneração de sua diretoria e conselho fiscal, e o art. 29
determina que, no caso desua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
em funcionamento do Município de Caeté, ou a instituição estadual ou
federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projete de Lei n 2 3.588/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.592/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Nossa Senhora das Graças - Afago -, com sede nc
Município de Uberlândia.
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Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o § 29 do art. 11 do seu estatuto prevê que as atividades
dos diretores, conselheiros, instituidores e sócios serão inteiramente
gratuitas, e o art. 39 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
juridicamente constitída.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.59212006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.594/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade
Evangélica Beneficente - Sebe -, com sede no Município de Divino.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 25/8/2006, 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
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podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 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 exigênciS ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua direoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que õ § 22 do art. 15 do seu estatuto prevê que
nenhum componente da diretoria nem sócio perceberão honorários ou
gratificações pelo exercício de seus cargos e o art. 24 determina que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou d entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímospela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projetô de Lei n 2 3.594/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.595/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem como finalidade declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Divino.Publicada a matéria no
"Diário do Legislativo", ehi 25/8/2006, vem a esta Comissão para
exame preliminar dos aspectos referentes á juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102,111, "a", do RegimentoHnterno.

Fundamentação
A mencionada 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. 6 2 de seu estatuto prevê que nenhum membro da

La'
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diretoria poderá ser remunerado pelo exercício do cargo e não serão
distribuídos lucros, dividendos, bonificações ou vantagens de qualquer
espécie aos seus integrantes; e o art. 8 2 determina que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado às
Conferências Vicentinas de Divino.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.595/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.599/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem & 663/2006, o projeto de lei em tela, que tem por
finalidade dar a denominação de Antônio Belarmino Gomes à escola
estadual situada no Distrito de Santo Antônio dos Campos, Município
de Divinópolis.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 26/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
As matérias que só podem ser reguladas pela União, de interesse

nacional, estão elencadas no art. 22 da Constituição da República, e
as que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. A regra básica para delimitar a
competência do Estado membro está consagrada no § 1 ° art. 25, a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
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que não se enquadram no Hampo privativo da União ou do Município.
A luz dos dispositivos mencionados, a matéria em tela não constitui

assunto de competência pivativa da União ou do Município, podendo
ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com relação à iniciativa do processo legislativo, a Constituição
mineira não reservou a. denominação de próprios públicos aos
Poderes Legislativo ou Judiciário, ao Tribunal de Contas ou ao
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em
análise pelo Governador do Estado, a quem cabe a organização da
administração pública.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n° 13.408, de 1999, estabelece
normas para a denominação de bens estaduais, como a exigência de
que o homenageado seja falecido; de que haja correlação entre a
destinação do estabelecimento público e a área em que se tenha
destacado e de que ine'xistam próprios públicos com a mesma
denominação no Município[

Assim, os pontos fundamentais que orientam o exame do projeto por
esta Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento
vigente, não havendo óbice'a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.599/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.600/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação Evangélica
de Assistência Social - Assvas -, com sede no Município de Itajubá.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 26/8/2006, 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, li I, "a", do Regimento Interno.
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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. 31 de seu estatuto dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de
instituição assistencial congênere, registrada no Conselho Nacional ou
Municipal de Assistência Social; e o art. 33 prevê que ela não
remunera nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma
ou título, a seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 0 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.60012006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006-
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - George Hilton - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.603/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
de Proteção ao Meio Ambiente e Desenvolvimento do Turismo -
Aspromat -, com sede no Município de Brumadinho.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em l/9/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12
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da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 35 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nàcional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.603/2006.
Sala das Comissões, 31 'de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Prsidente - George Hilton, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TI

De autoria do Deputado
por finalidade declarar de
Redentor da Sociedade
Município de Juiz de Fora.

Publicada a matéria no 'iDiário do Legislativo", em 15/9/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/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. l
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n g 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

]NO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.609/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
utilidade pública o Conselho Central Cristo
le São Vicente de Paulo, com sede no
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jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 40 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o inciso III
desse dispositivo determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com
personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no Estado,
preferencialmente no Município de origem, 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 3.60912006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.610/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Ponte Nova, com sede no Município de
Curvelo.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15/9/2006, 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 n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
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nada recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se, ainda, que o art. 21 do seu estatuto prevê a não-

remuneração dos membros da diretoria e do conselho fiscal e o § 2
do art. 51 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com sede no
Município de Curvelo, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.61012006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.611/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado Doutor Viana,

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Atlética União, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 15/9/2006 e,
seguir, encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102,111, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

Associação Atlética União atende aos preceitos estatuídos pela Lei n9
12.972, de 1998, modificada pela Lei ng 15.430, de 2005, para que
possa ser declarada de utilidade pública.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica, encontra-se em
regular funcionamento noEstado há mais de um ano, e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 66, § 1, e 77 do seu
estatuto prevêem, respectivamente, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimôniO remanescente reverterá em favor de
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instituição congênere legalmente constituída e que os Diretores e
Conselheiros, bem como os seus sócios ou instituidores não serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
vantagem ou benefício.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.611/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.612/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n2

3.612/2006 tem como finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Nova, com
sede no Município de Curvelo.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo, em 15/912006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, 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. 48 de seu estatuto estabelece que as atividades
dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas; e o § 2 do
art. 48 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congénere do Município de
Curvelo, com personalidade jurídica, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.

WC
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Conclusão
ímos pela juridicidade, constitucionalidade
ei n9 3.612/2006.

outubro de 2006.
dente e relator - Gilberto Abramo - George

NO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.613/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

)outor Viana, o projeto de lei em tela tem
de utilidade pública a Associação

do Bairro Tibira, com sede 'o Município

trio do Legislativo", em 1519/2006, vem a
preliminar dos aspectos referentes à

de e legalidade, conforme dispõe o art.
Regimento Interno.

Diante do exposto, conci
e legalidade do Projeto de

Sala das Comissões, 31
Dalmo Ribeiro Silva, Pre

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TU

De autoria do Deputado
como finalidade declan
Comunitária dos Moradon
de Curvelo.

Publicada a matéria no'
esta Comissão para exa
juridicidade, constituciona
188, c/c o art. 102, III, "a",

Os requisitos para que ás entidades em funcionamento no Estado
sejam 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
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há rnais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos 1 cargos.

Ressalte-se, ainda, que ;o § 32 do art. 27 de seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus cargos diretivos, enquanto o § 1 2 do art. 51
determina que, no caso de: sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com sede no Município de
Curvelo, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.613/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - George Hilton - Elbe
Brandão - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.614/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Vila de Lourdes, com sede no Município de
Curvelo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo de 15/9/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinadi preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei ng 12.972, de 1998, modificado pela Lei
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. 15 que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros ou dos instituidores, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação, vantagem ou
benefício; e, no art. 36, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere, com personalidade
jurídica, que esteja 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 O 3.614/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.

L 
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Dalmo Ribeiro Silva,
Brandão - George Hilton.

PARECER PARA T

Gilberto Abramo, relator - Elbe

NO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.615/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Dona Quita
Tolentino, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 0102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. jQ da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

Pelo exame da docurnehtação 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 1a entidade determina, pelo art. 28, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem e, pelo
art. 32, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a outra instituição congênere, 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 3.615/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.623/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Renais
Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região, com sede
no Município Varginha.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15/9/2006, 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. 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instruí 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. 72 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 43 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Municipal
e/ou Estadual 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 3.62312006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.624/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

rs
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	De autoria do Deput	Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n

	

3.62412006 tem por fi	ade declarar de utilidade pública a
Associação lcaraí, com sede no Município de Arantina.

Publicada a matéria no' Piário do Legislativo", em 1519/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constituciorialidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos. Além disso, o art. 27 de seu estatuto estabelece que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas, e o art. 31 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no ar!. 1 9 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade

	

pública, alterada pela Lei	15.430 1 de 2005.
Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,

apresentamos a Emenda n 2 1, redigida a seguir, para adequação da
denominação da entidade à estabelecida pelo art. 1 Q de seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.624/2006
com a Emenda & 1, redigida a seguir.

Emenda n 9 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguirte redação:
"Art. 1 - Fica declarad de utilidade pública a Associação Acaraí,

com sede no Município de Arantina.".
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.626/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei 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 em vigor do Hospital, datado de 29/1212003,
determina, pelo art. 31, incisos IV e V, respectivamente, que é vedada
a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer título ou forma;
e que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a outra entidade congénere, preferencialmente com sede no
Município e vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
instituição pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.62612006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.627/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar do Idoso
Frederico Ozanam, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15)9/2006. vem 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, til," 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 n 9 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 dWetoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso IV do art. 31 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o inciso V
desse dispositivo determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente'será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no
Estado, preferencialmente no Município de origem, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

	

1	Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.627/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

	

Abramo - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.628/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Particular de
Carmo do Rio Claro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Rio Claro.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 151912006 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, li I, '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
flg 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 32, inciso IV,
que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagem ou benefício; e, no
inciso V do mesmo dispositivo, que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será doado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e
com sede no Município de origem, dotada de 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 n 3.62812006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.630/2006

[Ai!
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Comissãb de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n2
3.630/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 16/9/2006, 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
A Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -,

constituída e em funcionamento há mais de um ano, tem
personalidade jurídica, d sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 31 de . seu estatuto determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio 1remanescente será destinado a entidade
congênere, e o art. 33 estabelece a não-remuneração dos membros
da diretoria e do conselho fiscal da instituição. Portanto, ela atende à
exigência consubstanciada no art. l da Lei n 9 12.972, de 1998,
reguladora do processo dëclaratório de utilidade pública, alterada pela
Lei & 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do	exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei & 3.63012006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.633/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar dd utilidade pública o Lar São José de Guapé,
com sede no Município de Guapé.

A
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Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 211912006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12
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 inciso II do art. 35 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o inciso III
desse dispositivo determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no
Estado, de preferência no Município de origem, 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 3.633/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.634/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado CélioMoreira, o Projeto de Lei n 2 3.634/2006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Comunidade Ele
Clama, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 21/9/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

a
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A organização não-gpvernamental Comunidade Ele Clama,

constituída e em funcionamento há mais de um ano, tem
personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 51 de seu estatuto estabelece que a entidade não
remunera os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, e o art. 36
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada nb Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública

Portanto, ela atende â exigência consubstanciada no ad. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n g 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de' Lei n 2 3.634/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.635/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n 2 664/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o rojeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar a denominação de José Fernandes Mona à Casa do
Policial Civil, instalada na Rua Pitangui, 3.569, Bairro Horto, em Belo
Horizonte.

A proposição foi publicãda no "Diário do Legislativo" de 29/9/2006 e,
a seguir, encaminhada aeste órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,

rÀ
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III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
que, além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência para dispor
sobre a matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja
falecido, de que haja correlação entre a destinação do próprio público
e a área em que ele se tenha destacado e de que inexista outro bem
com a mesma denominação no Município. Essas exigências foram
plenamente atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto 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.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°3.635/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Elbe

Brandão - George Hilton.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.638/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Instituições Solidárias
- GIS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo' de 29/9/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da instituição determina, pelo § 2 2 do art. 16,
que os cargos de sua diretoria, de membros do conselho fiscal e de
representação da assembléia geral não serão remunerados, e o art.
42 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destirfiado a outra entidade congênere que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.638/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.:
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

1	
3.641/2006

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Esportiva
Coqueirense, com sede no Município de Coqueiral.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo', em 29/9/2006, 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, 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 ad. l
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n g 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. 71 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos dirigentes (denominados membros dos poderes) e o
art. 184 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituições nacionais de beneficência,
legalmente constituídas e registradas nos órgãos competentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.64112006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.643/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Popular do Bairro Minaslândia - ACPBM -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
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Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 29/9/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constituciobalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, lll»'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 26 do seu estatuto prevê que nenhum sócio, e
membro da diretoria ou do conselho poderão ser remunerados, sendo-
lhes vedado o recebiménto de lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem, e o art. 28 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei 'n 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projel  de Lei n 9 3.643/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.646/2006
Comisso de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Esportes
Estudantis - Feemg -, com sede nesta Capital.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/10/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188e 102,111, "a", do Regimento Interno.

a
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Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. I Q da Lei ng 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 73, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída no Estado de Minas
Gerais e portadora do título de utilidade pública estadual; e, no art. 80,
que ela não distribui lucros nem dividendos, nem concede
remuneração nem parcela de seu patrimônio, vantagens nem
benefícios, sob nenhuma forma, a dirigentes, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 2 1, com o fim de
corrigir erro material verificado no art. 1, relativamente ao nome da
entidade, bem como de aprimorar a sua redação de acordo com a
técnica legislativa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.646/2006 com a Emenda n2 1,
nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. l a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Federação de

Esportes Estudantis de Minas Gerais - Feemg -, com sede no
Município de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gilberto

Abramo - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.647/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Abrindo
Caminhos com a Mocidade, com sede no Município de Piumhi.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/10/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jUrídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 9 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. 34 que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros ou dos instituidores, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer 'lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 40, parágrafo! único, que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será doado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, qúe esteja 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 g 3.647/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.650/2006
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em teta tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Carvalhópolis.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 6/1012006, 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. 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 § 4 do art. 15 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de sua diretoria e conselho fiscal e o art. 28
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, preferencialmente com sede
no Município de Carvalhópolis.

Estamos apresentando emenda ao art. 1 2 do projeto apenas para
retificar o nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.650/2006, com a Emenda n 2 1
redigida a seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São

Vicente de Paulo do Município de Carvalhópolis, com sede nesse
Município.".

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.652/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declara de utilidade pública o Centro Integrado de
Apoio à Mulher de Pouso Alegre e Região - Ciampar de Pouso Alegre
-, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 7110/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 é 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 49, que os
membros dos Conselhos Diretor e Fiscal não serão remunerados; e,
no art. 26, que, em caso de sua extinção, os bens remanescentes
serão destinados a entidade congênere de Pouso Alegre ou região.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 9 1 com o fim de
sanar erro material constatado no art. l, relativamente ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.65212006, com a Emenda n 9 1, nos
termos que se seguem.

Emenda n 9 1
Dê-se ao art. 1 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Integrado de
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Apoio à Mulher de Pouso Alegre e Região - Ciampar -, com sede no
Município de Pouso Alegre.".

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - George Hilton.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 85/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei

Complementar n 2 85/2006 acrescenta dispositivo à Lei flQ 13.400, de
13/12199, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais - CBMMG - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 2/6/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva alterar a Lei Complementar & 13.400,

de 13/12/99, acrescentando-lhe dispositivos que tratam da criação, no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do cargo de
Capelão Bombeiro Militar. Ainda segundo a proposição, o efetivo de
Capelães Bombeiros Militares será composto do seguinte escalão:
Major Capelão, Capitão Capelão, Primeiro e Segundo-Tenentes
Capelães.

Sob o ângulo jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição
apresenta vício de iniciativa, por tratar de assunto constitucionalmente
reservado à iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme
dispõe o art. 66, III, "b", da Constituição Estadual, cujos termos
seguem transcritos:

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

- (...)
III - do Governador do Estado:
a) ( ... )
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta,
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autárquica e fundacionad e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias".

Invoque-se ainda o disppsto no art. 137 da Carta mineira, segundo o
qual "a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se
subordinam ao Governador do Estado".

Ante o dispositivo invocado, resulta claro que este Parlamento não
se acha constitucionalmente habilitado a deflagrar o processo
legislativo com relação à matéria em exame, sob pena de usurpar a
competência privativa do Chefe do Executivo para apresentar
proposta legislativa de criação de cargo no âmbito do Corpo de
Bombeiros Militar. Confira-se, a propósito, decisão do STF que
confirma tal entendimento:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Distrital n 2 1.654, de
16/9/1997. Instituição de vantagem a servidores militares do Distrito
Federal a serviço da Cârfiara Legislativa. Arts. 21, XIV. e 22, XXI, da
Constituição Federal. Competência privativa da União para legislar
sobre matéria concernente à Polícia Militar do Distrito Federal. Art. 61,
§ l, II, "a", da Constituição Federal. Invasão da iniciativa exclusiva do
Chefe do Executivo para propor a elaboração de lei que vise à criação
de função ou aumento da remuneração de servidor público.
Observância obrigatória por parte dos Estados e do Distrito Federal.
Inconstitucionalidade.

Fruto de projeto apresentado por integrante da Câmara Legislativa,
violou a Lei n 2 1.6540 disposto no art. 61, § 1, II, "a", da Constituição
Federal, por usurpação da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo para a elaboração de lei que discipline a criação de cargo,
função ou emprego públibo e o aumento da remuneração do servidor
público, comando que a Jurisprudência desta Corte entende ser de
observância obrigatória para os Estados e Distrito Federal, por
encerrar corolário do princípio da independência dos Poderes,
Precedentes: ADIns n 2s 873, Rei. Mm. Maurício Corrêa. Ação direta
de inconstitucionalidadê julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade formal".

Convém reiterar, pois, que a reserva de iniciativa configura uma
projeção específica do princípio da separação dos Poderes, um dos
cânones do Estado Democrático de Direito, constante do art. 2 2 da
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Constituição da República e reproduzido em norma de idêntico teor, o
art. 6Q da Carta mineira. Assim, a prosperar a proposição em tela, ter-
se-ia caracterizada a injunção indevida de um Poder nos domínios de
atuação institucional de outro, com a conseqüente quebra do referido
princípio da separação dos Poderes.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	anturidicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n2
85/2006.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ricardo

Duarte - Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 819 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA15? LEGISLATURA, EM 7/11/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ? Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 22 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.714
a 3.718/2006 - Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e
outros - Comunicações: comunicações das Comissões de Saúde, de
Turismo, de Educação e de Meio Ambiente e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Paulo Cesar - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Sargento Rodrigues, da Deputada Elisa Costa e dos
Deputados Gustavo Valadares e Doutor Viana - 22 Parte (Ordem do
Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento da
Deputada Maria Tereza Irara e outros; deferimento - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira . Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Csta - Fahim Sawan - George Hilton - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernande - Neider Moreira - Padre João - Paulo
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Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

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

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

1 2 Parte
P Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Da Sra. ElIen Gracie, Presidente do STF, comunicando que esse

Tribunal julgou procedente a ação direta para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n 2 12.618.

Do Sr. Northon Neiva Diamantino, Presidente da Câmara Municipal
de Teótilo Otôni, solicitando seja apresentada emenda ao Projeto de
Lei Complementar n 2 87/2006, com vistas a que sejam criadas duas
varas cíveis na Comarca de Teófilo Otôni. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar n 2 87/2006.)

Do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
lncra-MG, encaminhando o segundo termo aditivo ao convênio
celebrado entre esse Instituto e a Fundep, o qual visa promover a
habilitação de educadores e educadoras do campo em nível de
reforma agrária. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de

LWk
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Planejamento, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça, referentes aos Projetos de Lei n 9s 3.402, 3.450 e 3.48612006.
(- Anexe-se aos respectivós projetos de lei.)

De servidores da comarca de Vespasiano, solicitando a aprovação
do Projeto de Lei n2 3.476/2006 e suas respectivas emendas. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 3.476/2006.)

Do Sr. Aprígio Guimarães, Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem, indicando os
nomes dos Srs. Aprigio Guimarães e Messias Júlio de Abreu para,
como titular e suplente, integrarem a Comissão Especial contra a
Invasão dos Produtos Chineses. (- A Comissão Especial contra a
Invasão dos Produtos Chineses.)

Do Sr. Eliodoro Antonio Mourão, Diretor da Missão Aprisco,
solicitando apoio para essa entidade. (- A Comissão de Educação.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.714/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Semeando,

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

Comunitária Semeando, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Comunitária Semeando, sem fins

lucrativos, tem como objetivo promover atividades e ações que
proporcionem o desenvolvimento dos seus integrantes e da
comunidade em geral. qara alcançar essa meta, promove atividades
sociais, culturais e desportivas, zela pelo embelezamento do Bairro
Santa Clara II e outras regiões da sua área de atuação, presta
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assistência às pessoas carentes e firma convênios com entidades
públicas e privadas visando à ampliação do seu trabalho.

Pela importância social das suas iniciativas, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.715/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Frei Antonino Puglisi, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Frei

Antonino Puglisi, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2006.
André Quintão
Justificação: A referida Fundação é uma entidade de fins

filantrópicos, de natureza beneficente e de promoção social. Destina-
se a servir, desinteressadamente, a coletividade, sem discriminação
de clientela, na recuperação de dependentes químicos, em sua
reabilitação pessoal e reinserção social, bem como na orientação a
suas famílias.

- 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 3.716/2006
Declara de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré, com sede

no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Jesus de

Nazaré, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2006.
André Quintão
Justificação: A Creche Jesus de Nazaré é uma associação civil de
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caráter beneficente, filantrópica, educacional, cultural, assistencial e
de saúde. Atende a 85 crianças até 6 anos e 11 meses em regime de
creche, visando à melhor qualidade de vida, baseada nas diretrizes do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

A instituição tem como finalidade promover o desenvolvimento
comunitário, por meio da assistência integral a crianças pertencentes
a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que
necessitam de local adequado para deixar seus filhos enquanto
trabalham para melhoria da renda familiar.

- 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, doRegimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.717/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação

de Educação Artística - Flama -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

da Fundação de Educação Artística - Flama.
Art. 2 - Esta lei entra effl vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: A Associdção de Amigos da Fundação de Educação

Artística - Flama - é uma instituição que promove a melhoria da
qualidade cultural, educacional e recreativa da sociedade.

Promove e fomenta todas as formas de experimentação e pesquisa;
eventos e prestação de serviços nos campos cultural, artístico,
educacional, de desenvdlvimento social e intercâmbio cultural. Apóia
os programas e projetos 

'
da Fundação de Educação Artística.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.71812006
Declara de utilidade pública a associação Obras Assistenciais

Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a associação Obras
Assistenciais Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros

do Bem, sediada em Araxá e fundada em 2/9/68, é uma associação
sem fins lucrativos, apolítica, com personalidade jurídica própria,
voltada à promoção humana, que tem por finalidade cuidar de ações
em prol da alimentação e da saúde dos cidadãos araxaenses, que
possuem pouco poder aquisitivo, atendendo a todos sem distinção de
sexo, raça ou religião, oferecendo-lhes, ainda, cursos
profissionalizantes e de artesanato.

A entidade mantém três casas de sopa e duas casas de pão, com
uma distribuição de 54.450 pratos de sopa e 14.500 pães,
anualmente. O albergue noturno atende uma média de 1.100
transeuntes anualmente, com fornecimento de banho, sopa noturna e
café da manhã, possuindo 44 leitos para atendimento.

Anualmente a entidade distribui uma média de 450 enxovais para
recém-nascidos e roupas para crianças até 6 anos, confeccionados no
Salão de Costura Maria Dolores.

A referida entidade oferece ainda, consultório para extrações
dentárias, oficina de artesanato e campanha do quilo, com
atendimento à 80 famílias, semanalmente, com distribuição de cestas
básicas.

Mister se faz registrar que todos os seus trabalhos são sustentados
por voluntários, com a colaboração da comunidade e da Prefeitura,
em sua manutenção.

Há uma funcionária, mantida pela entidade, que presta serviços em
uma das casas de sopa; e dois funcionários, mantidos pela Prefeitura
Municipal, para atender ao albergue noturno.

Sendo esta uma instituição de suma importância para a comunidade
em que atua e por apresentar todos os requisitos legais dispostos na
Lei Estadual n 9 12.972, de 27/7/98, alterada pelas Leis Estaduais ns
15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem sobre
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declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares
na aprovação do projeto ora apresentado.

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

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Maria
Tereza [ara e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Turismo, de Educação e de Meio Ambiente e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Cesar.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, público que nos assiste por meio da TV Assembléia, o
assunto que nos traz a esta tribuna com certeza interessa a todos os
cidadãos brasileiros, sobretudo nós, de Minas Gerais, que
observamos os episódios que ocorrem em São Paulo, nosso Estado
vizinho, acerca da segurança pública. Estamos acompanhando, a
certa distância, o que a mtdia publica em relação aos ataques
patrocinados pelo Primeiro Comando da Capital - PCC -, organização
criminosa que deixou São Paulo numa nuvem negra durante cerca de
dois meses, pelo menos. De forma covarde, foram modos 41
servidores públicos - policiais civis e militares, guardas municipais,
Bombeiros Militares - e vários civis, em face da atividade dessa
organização extremamente perversa.

Hoje, por meio do "site" da "Folha de S. Paulo", obtivemos
informações acerca de algumas condenações de marginais que
participaram do episódio que aterrorizou os moradores do Rio de
Janeiro e que muito nos preocupa também. (- Lê:)

"Traficante que ordenoú incêndio a ônibus é condenado a 444 anos
de prisão. O traficante Anderson Gonçalves dos Santos, o "Lorde", foi
condenado nesta terça-feira a 444 anos e 6 meses de prisão, por ter
ordenado o ataque a um ônibus da Linha 350 - Passeio-Irajá -, que
matou 5 pessoas, entre elas um bebê, e feriu outras 16, em novembro
de 2005, no Rio. O 2 2 Tribunal do Júri condenou "Lorde" por cincoifl
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homicídios, triplamente qualificados, e 16 tentativas. Ele foi o segundo
condenado pelo crime. Na semana passada, Alberto Maia da Silva, o
teto", foi condenado a 309 anos de prisão. Outros dois réus
aguardam julgamento. Eles devem cumprir 30 anos de prisão, pena
máxima permitida pela legislação brasileira."

Deputados e Deputadas, ocupamos a tribuna nesta tarde para dizer
que, infelizmente, o Código Penal Brasileiro, de 1940, precisa,
urgentemente, ser revisto, reformulado pelo Congresso brasileiro, com
a participação efetiva do Poder Executivo Federal, da Presidência da
República, que tem a iniciativa de fazer as devidas alterações.

Portanto o criminoso, que matou essas 5 pessoas - entre elas um
bebê - e ainda feriu 16, foi condenado a 444 anos. Mas o mais
importante que tenho a dizer é que, infelizmente, ações criminosas
como essa, quando distantes de nós, não nos causam a mesma
indignação e revolta, como causariam, se ocorressem com um ente
querido, com uma pessoa próxima a nós. Imaginem: 444 anos de
prisão, 5 homicídios, 16 pessoas feridas! Além da covardia de matar
cinco pessoas, ordenou incendiar um ônibus.

Nós, que estamos acompanhando esses episódios, temos a certeza
de que o Brasil e a nossa sociedade já não podem aguardar. A
sociedade brasileira não pode ficar de braços cruzados. Nós,
Deputados Estaduais, temos o dever de levantar a nossa voz em
Minas Gerais, discutir e levar as propostas ao Congresso Nacional, ao
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado
Federal, Senador Renan Calheiros. Não podemos ficar de braços
cruzados, sem nos movermos, enquanto ações como essa
acontecem.

A Constituição Cidadã, do Dr. Ulisses Guimarães, no dia 5/10/2006,
completou 18 anos, ou seja, há 18 anos vivemos sob o mandamento
maior dessa Carta. Entretanto, infelizmente, alguns Deputados, de
forma infrutífera, tentam mudar alguns artigos da nossa Constituição.
Obviamente não conseguirão, a não ser por meio de uma nova
assembléia nacional constituinte. O art. 5°, inciso LXVII, estabelece
que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada.
Portanto, para os militares, em se tratando de traição à pátria, haverá
pena de morte. Apregoa ainda que não haverá penas de prisão de
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caráter perpétuo, de trabálhos forçados, de banimento, cruéis.
O marginal foi condenado a uma pena de 444 anos de prisão por

ordenar incêndio a um ônibus e matar cinco pessoas inocentes. A
ação criminosa do PCC fez um enorme estrago no Estado de São
Paulo, que ficou mergulhado em grande nuvem negra quando 41
agentes públicos foram nortos. Mesmo assim, o Congresso Nacional
não conseguiu mobilizar-se nem fazer o dever de casa.

Aprovei um requerimento na Comissão de Segurança Pública,
parabenizando o Senador Renan Calheiros pela iniciativa de reunir
cerca de 10 projetos em um único pacote, que tramitou na Comissão
de Constituição e Justiça! do Senado Federal. Ainda que tenha havido
essa iniciativa do Presidente Renan Calheiros, o Congresso voltou a
esfriar.

E é assim que a nossa sociedade tem agido. Apenas diante de
grandes acontecimentos ou rupturas sociais que venham a causar
grande indignação, o Congresso Nacional se levanta, acorda. Mas,
assim que os grandes v&culos de comunicação de massa deixam a
matéria de lado, o Congresso brasileiro esfria e deixa as coisas
passarem.

Algumas pessoas, entre elas juristas, dizem que isso seria uma
legislação de pânico, o que seria ruim. Passaram-se os meses de
maio, junho. Acabou-se à grande nuvem negra, a grande ruptura em
São Paulo, onde houve vários assassinatos e enfrentamento. Foram
postas de joelhos as forças de segurança pública de São Paulo. E o
que o governo federal f ei a esse respeito?

Quando digo governo federal, incluo aí os três poderes, não apenas
o Executivo, que tem, sim, obrigação da iniciativa. Sob seu comando,
está a Polícia Federal, ainda desmotivada, sucateada e sem recursos
humanos necessários para enfrentar principalmente o narcotráfico e o
contrabando de armas e munições nas nossas fronteiras. Aliás, são
cerca de 7.500km apenas de fronteira seca com vários países.

Todos voltam a ficar calados. Pergunto: cadê a mobilização iniciada
pelo Senado para alterar : as leis brasileiras, o Código Penal Brasileiro,
que continua com o teor de 1940?

A mesma página da "Folha On-Line" de hoje, dia 7/1112006, traz
uma matéria, com o título "Marcola, do PCC, inicia greve de fome",
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onde se diz: 'Apontado como chefe do Primeiro Comando da Capital -
PCC -, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, iniciou ontem
uma greve de fome com outros presos da Penitenciária de Segurança
Máxima de Presidente Bernardes, que fica a 589km a oeste de São
Paulo.

Conforme funcionários, os presos recusaram ontem o almoço e o
jantar. O motivo do protesto, segundo a 'Folha' apurou, seria o
descontentamento com as reformas feitas na unidade, que adota o
Regime Disciplinar Diferenciado - RDD -, um dos mais rígidos do
País".

O pior não é isso. Enquanto a organização criminosa é condenada a
uma pena de 309, 444 anos de prisão, o Brasil continua sendo o lindo
país do carnaval, do futebol, da coisa maravilhosa. Todavia, não é
colocado na pauta para ser discutido e levado a sério aquilo de que
realmente o País necessita.

Infelizmente não ouvimos dos dois candidatos à Presidência da
República um programa, um projeto, uma proposta séria na área de
segurança pública. Mais uma vez, eles se esquivaram do debate, e
novamente nos esquecemos de que, para avançar em termos de
segurança, é necessária uma séria reforma do Código Penal
Brasileiro. Até quando vamos continuar esperando que um novo
episódio, como aquele que ocorreu em São Paulo, ocorra em outras
cidades e em outros Estados brasileiros? Quando nos indignaremos?
O fato está acontecendo em São Paulo, mas até parece que esse
Estado não faz parte do Brasil. Está ocorrendo com brasileiros que
estão submetidos ao mesmo Código Penal e à mesma Constituição
da República, que infelizmente proíbe a pena de prisão perpétua e de
trabalhos forçados.

Infelizmente nós, seres humanos, temos o grave defeito - e falo de
forma generalizada - de só nos locomovermos e nos indignarmos a tal
ponto quando o problema ocorre do nosso lado. Enquanto está
ocorrendo em São Paulo, nós aqui, permanecemos de braços
cruzados. Morreram 41 agentes públicos, entre policiais civis,
militares, Bombeiros e Agentes Penitenciários, apenas no episódio da
grave ruptura social comandada pelo PCC, organização criminosa
que, durante dois meses, deixou São Paulo mergulhado em pleno
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terrorismo urbano. Assistimos a essa condenação, mas a pena
máxima no Brasil é de 30 anos.

Trabalho com Direito há mais de 20 anos e desconheço um
criminoso em Minas Gerãis ou no Brasil que tenha cumprido 30 anos
de prisão. Ainda que o cidadão tenha sido condenado por crime
hediondo, ao cumprir dois terços da pena será colocado em liberdade.
Recente decisão do Supremo Tribunal Federal concedeu uma
progressão de regime pelo cumprimento de um sexto da pena, mesmo
para crime hediondo. Alegou-se que a condenação por tal crime não
poderia tirar das pessos a condição da progressão do regime.
Alegou-se a questão da individualização da pena.

Fico olhando e percebo que o mais engraçado é encontrarmos tanta
autoridade, tanto jurista renomado e tantas pessoas defendendo
esses criminosos, defendendo que suas penas sejam mais brandas,
defendendo que não cumpram o chamado regime disciplinar
diferenciado. Mas têm de cumprir, sim! Aqui em Minas Gerais o
sistema tem de ser implabtado também - já o temos em Francisco Sá,
no Norte de Minas, rias ele precisa ser estendido a outras
penitenciárias, porque, para alguns criminosos, não adianta construir
Apacs e ter todo o empenho de suas famílias para se ressocializarem.
Pena é pena! Pena é para punir! Penitenciária é para pagar
penitência, é punição, e não apenas uma visão inversa do que prevê a
punição para os que cometem crimes tão hediondos como os que
foram cometidos.

Estamos aqui, Sr. Presidente, para chamar a atenção. Infelizmente,
o nosso imenso Brasil só se manifesta diante de rupturas sociais,
mesmo acontecendo o episódio de São Paulo. Estive nesta tribuna
para cumprimentar a iniciativa do Senador Renan Calheiros, porque
isso ocorreu em 2000, ior ocasião do episódio do ônibus 174, na
cidade de Rio de Janeiro, quando Fernando Henrique era Presidente
e se alardeou o grande Plano Nacional de Segurança Pública,
resumido apenas na criação do Fundo Nacional para repassar
migalhas para os Estados. Já disse isso várias vezes desta tribuna.
Passaram-se quatro anos desse outro governo, e até agora não vimos
uma medida concreta e enérgica, uma tomada de posição firme, para
mudar esse Código Penal ultrapassado, para realmente impor àqueles
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que aterrorizam milhares de famílias brasileiras uma punição severa,
justa e proporcional ao delito cometido.

Portanto, o nosso apelo tem esse sentido, Sr. Presidente: que nós,
Deputados e Deputadas Estaduais, não fiquemos de braços cruzados,
que também nos manifestemos e cobremos do Congresso Nacional a
revisão do Código Penal Brasileiro, para que as forças de segurança
pública tenham instrumento jurídico para aplicar nesses casos e não
haja presos rindo da sociedade. Um condenado a 309 anos de prisão
e um outro a 444 anos sabem que a pena máxima é de 30 anos e que
cumprirão, no máximo, 20 anos de cadeia. E isso o que dispõe a
legislação brasileira.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a presteza e a gentileza de
conceder-me mais alguns minutos. Agradeço também a todos a
atenção. Fica aqui o nosso apelo. Essa luta não é apenas deste
Deputado, mas dos homens e das mulheres de bons costumes, das
pessoas de bem deste país. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento os Deputados Rémolo

Aloise e Rogério Correia, os demais parlamentares presentes em
Plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Assembléia e a
imprensa.

Também em nome da Executiva Estadual do PT e dos nossos
Deputados Estaduais e Federais, quero abordar um tema: assinamos
em conjunto manifesto de solidariedade com o sociólogo e
companheiro Emir Sader, pessoa de tradição democrática e política,
professor da Uerj, que responde na Justiça a processo por injúria,
conforme julgamento de um Juiz, porque se manifestou respondendo
a uma fala do Presidente Nacional do PFL, Senador Jorge
Bornhausen, que disse que era preciso extinguir a raça petista do País
ao longo dos anos.

O sociólogo Emir Sader fez uma abordagem no seu texto, no seu
artigo sobre um julgamento que mais parece um manifesto político -
aliás, temos visto isso também em outras manifestações políticas ao
longo dos anos -, correndo o risco de perder a sua função pública de
professor universitário. A nossa manifestação é nacional, é de Minas
Gerais, para que neste país haja avaliação e reflexão sobre o papel da
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mídia, dos meios de com unicação , especialmente nos momentos de
eleição.

Em nome da nossa bancada e do nosso partido, deixo aqui a nossa
solidariedade ao nosso querido companheiro. Deputado Laudelino
Augusto, esse tipo de comportamento de parte da Justiça brasileira,
com tendência a um julgamento totalmente político, manifestou-se
também aqui pertinho de nós, na Prefeitura de Timóteo, em Minas
Gerais, contra o Prefeito Geraldo Nascimento. Quando fomos verificar,
o resultado apresentado pelo Juiz era também um manifesto político
não pelos acontecimentos em Timóteo, mas sim contra a própria
história do PT. O Prefeito retornou, e esse Juiz precisou ser afastado,
para que, de fato, o julgamento fosse isento. Percebemos que, em
muitos lugares, há iniciativas de cerceamento da nossa história e da
ação em relação ao PT.

Quanto ao nosso companheiro Emir Sader, a nossa manifestação é
pública e nacional. Lutaremos para mudar esse julgamento, pois
entendemos que são dois pesos e duas medidas que precisam ser
mais bem-avaliadas no âmbito dos meios de comunicação, da mídia,
principalmente da grande mídia nacional.

Quando falo sobre isso, recordo-me de que, na terça-feira, em
cadeia nacional, assisti ao pronunciamento do Presidente Lula,
bastante amadurecido 6 consciente das funções que hoje deve
desempenhar, a partir de uma votação legítima, enorme e expressiva
do povo brasileiro, de 58 milhões. Fiquei pensando sobre isso.
Conversarmos com vários Deputados. Ainda assim, mesmo após um
ano e meio de ataques e de críticas, o povo brasileiro julgou por um
governo presente na sua própria vida. Além disso, quis que o
Presidente Lula e o seu governo continuassem, a fim de
implementarem projetos e políticas que pudessem fazer avançar a
distribuição de renda e a redução das desigualdades sociais, fazendo
o Brasil crescer e desenvolver-se para gerar trabalho e renda, além de
pô-lo na integração da América Latina e do mundo.

Esse debate nacional chama a todos nós, pedindo pactuação em
torno dos projetos do B ,rasil ou seja, buscando-se aprovar projetos
como, por exemplo, Deputado Rogério Correia, o que foi pedido hoje
aqui: a aprovação do Fundeb, que é fundamental. O Orçamento de
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2007 aponta mais R$2.000.000,00 para o Fundeb. Esperamos que,
até o final do ano, a atual Câmara aprove projeto para ampliar, de
fato, a universalização e a qualificação da educação e o
desenvolvimento a partir da educação neste país. Isso é fundamental.

Quanto à Lei Geral da Pequena e da Microempresa e à reforma
tributária, o Presidente Lula fez esse chamamento à Câmara Federal
e ao Brasil, para que possamos avançar em projetos que contribuam
para o desenvolvimento nacional e reduzam as desigualdades,
ampliem a democracia e a cidadania. Aliás, para ampliar a
democracia, precisamos pensar também na democratização dos
meios de comunicação social.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada [lisa Costa,
quero parabenizá-la por estar reproduzindo aqui uma necessidade
nacional de unidade em torno de projetos importantes para o País. Do
ponto de vista do crescimento do País e da distribuição de renda,
passam a ser, junto com a educação, prioridades colocadas pelo
recém-eleito Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E importante notar
que, após o resultado eleitoral, pesquisas demonstraram que 85% do
povo brasileiro espera e deseja que o governo dê certo e apóia o
governo do Presidente Lula, o que significa que uma grande parte do
eleitorado - não só do Lula, mas também daquele que se opôs a ele
nessas eleições - também deseja e aposta que o governo será
melhor, que o Brasil avançará, e quer que o Brasil avance. Isso é
importante porque uma margem ainda maior do povo brasileiro sabe
muito bem que não é para se estender a um eventual terceiro turno o
resultado das eleições. Oitenta e cinco por cento do povo quer que o
Brasil dê certo. Isso conta também com parte da Oposição, mas não a
de Bornhausen, de Fernando Henrique Cardoso. Esses, infelizmente,
estão cheios de mágoas e não querem construir um Brasil melhor,
mas apenas atacar a figura do Presidente e torcer para que o País dê
errado e, quanto pior, melhor. Não é o caso de outros setores da
Oposição. Os Governadores Aécio Neves e José Serra, recém-eleitos,
apontam no sentido de que há que ter, evidentemente, oposição, mas
voltada para a construção e fiscalização do País, e não o que vêm
acenando alguns setores da Oposição e da mídia. Quero parabenizá-
Ia por isso. E impressionante o papel que setores - aliás, amplos
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setores, quase toda a mídia - tiveram nesse processo. Acreditaram
que poderiam fazer o Presidente da República por meio de
achincalhes, de matérias sempre negativas e, no final das contas, se,
na primeira eleição do Presidente Lula, a esperança venceu o medo,
podemos dizer, tranqüilamente, que agora o povo venceu a mídia.

A própria mídia tem de repensar o seu papel e dar mais atenção a
uma agenda positiva d9P aís, como os projetos do Fundeb, da
pequena e microempres e outros que são importantes, não para o
governo do Presidente Lula, mas para o País. O Presidente chama a
atenção agora para isso r que possamos avançar ainda mais, que o
Brasil cresça, haja melhor distribuição de renda e que tenhamos um
sistema educacional mais justo. Parabéns, Deputada Elisa Costa!

A Deputada Elisa Costa - Em relação à tala do Deputado Rogério
Correia, estou com um lartigo do Mauro Santayanna, articulista da
Agência Carta Maior. Ele foi questionado sobre o papel da mídia
nesse processo eleitoral e deu uma resposta, que achei
extremamente importante, e nos remete a uma reflexão. (- Lê:)

"No passado, a mídia tinha um sentimento de solidariedade com o
povo. Refletia parte das experiências da nossa população através de
artigos, de documentários, e, de um certo tempo para cá, a mídia se
tornou a mídia dos banqueiros, a mídia das grandes empresas, a
mídia de quem sustenta o poder econômico, e perdeu uma relação
direta com a população, que hoje se tornou o verdadeiro ator político.
O povo levantou a cabeça. O grande ator político dessas eleições foi o
povo brasileiro".

Ele ainda diz o seguintê: "No conjunto da maioria, nós, jornalistas, e
a mídia tínhamos o sentimento de solidariedade com o povo. Se
perdemos o sentimento de solidariedade com o povo, como vamos ter
um sentimento democrático? Que avança cidadania, constrói novos
valores e que a população também, no conjunto da sua maioria, tenha
direito à informação correta, à informação que venha de fato construir
uma sociedade para todos e a partir de todos".

Proponho aqui essa rflexão. Vi o Deputado Federal eleito Ciro
Gomes, o próprio Presidente Lula falando da importância de se pensar
a democratização dos meios de comunicação, da importância da
mídia alternativa, das rádios e TV5 comunitárias, do grande
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comunicador nacional que hoje é o próprio povo, que também deve
ser reconhecido como alguém que soube escolher nessas eleições a
partir da sua vida, da sua experiência, da sua luta. Reconhece que
erros aconteceram, mas quer avançar. Reconhece que na sua vida
houve mudanças, projetos, novas possibilidades. O pronunciamento
do Presidente Lula chama todos os partidos políticos e toda a
sociedade brasileira para essa responsabilidade nacional de
construção de um Brasil mais cidadão, com desenvolvimento e
igualdade social.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quero parabenizar
V. Exa. quando fala, no seu discurso, do companheiro Lula. Tenho a
certeza absoluta de que votei bem quando votei no Lula. Quando
nosso diretório nacional teve a possibilidade de discutir, mencionava
minha relação e a relação do Presidente Lula com Minas Gerais.
Quero deixar bem claro que o que pesou na minha decisão de apoiar
Lula foi o que ele fez por Minas Gerais nestes quatro anos. Quero
lembrar que estivemos dentro desta Casa com Fernando Henrique
Cardoso. Fui indagado no diretório nacional quando falavam que o
Fernando Henrique Cardoso era brigado com o Itamar, que o Itamar
fechou as portas do Estado e que durante quatro anos não deixou
Fernando Henrique ajudar. Tivemos também quatro anos de governo
Eduardo Azeredo, quando os paulistas fecharam suas portas em
relação a Minas Gerais. Por isso, na terça-feira demos uma
declaração quando chegamos. E, logo depois, saiu a pesquisa, e o
Lula, que estava com 14 pontos de diferença subiu para 17 pontos. Só
a entrevista do "Alencarzinho" deu uns três pontos para o Lula.

Mas, voltando à seriedade do assunto, entendo que tivemos um
Presidente da República que passou credibilidade à população.

Em relação à mídia, o PT falava que a mídia queria impor. Mas
tivemos também uma grande época neste país em que a mídia só
falava da esquerda e criticava severamente a direita. O Lula teve uma
seriedade muito grande por parte de alguns segmentos da mídia, dos
meus companheiros de profissão. Como jornalista que sou, posso
falar. Tivemos uma grande seriedade, e somente alguns
companheiros tentaram impor uma situação.

Agora, Deputada Elisa Costa, nas rodas de que participo faço uma



200

análise: no segundo turno dessas eleições o Presidente da República
não precisou de "marqilieteiro", foi pela sua cabeça. A partir do
momento em que afastou da sua política, da sua campanha, o PT, a
credibilidade no homem Lula no Presidente Lula, sobressaiu. Toda a
imprensa e toda a população brasileira viram que o Lula teve
vergonha do P1. Em horb nenhuma, a estrela brilhou nos programas
do Lula. Há quatro anos só se falava: o PT vai governar, o RI vai
fazer, o PT vai consegui. Hoje só ouvimos: o Lula, o Presidente vai
fazer. O PT foi afastado.

Deputada Elisa Costa, hoje nós temos um Presidente que é do povo,
e não do PT. Ouvíamos i os militantes dizerem: "Esse é o Presidente
do P1", mas o Presidente do PT acabou. Hoje temos um Presidente
do povo brasileiro.
• Na minha opinião, o RI perdeu, sim, acabou, sim. Essa é uma
observação que temos dê fazer. Deixo-a para que V. Exa. reflita. Nem
eu nem nenhum brasileiro vimos, em momento algum, na campanha
eleitoral, nos programas i de televisão, a estrela brilhar, ou aparecer o
símbolo 13, ou aquela expressão "Nasce uma estrela". Acabou tudo
isso.

O Presidente Lula terá o apoio dos brasileiros. Repito: hoje Lula é o
Presidente do povo brasileiro - espero não me decepcionar com o
meu voto. Acabou o Prsidente do P1, do partido do "mensalão". O
RI do "mensalão" acabou, e o Lula ainda conseguiu eleger-se.
Quando ele afastou o PT de sua campanha, aí, sim, ele surgiu e sua
credibilidade apareceu. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Não vim aqui falar especialmente das
vitórias nem das derrotas dos demais partidos políticos, mas acredito
que surpreendeu a muitols partidos políticos desta Casa e deste pais o
fato de um partido político, depois de massacrado por um ano e meio,
ter conseguido eleger 83 . Deputados Federais - maior que sua própria
bancada de 1981 -; ter recebido a maior votação em termos de
legenda nacional - 4.900.000 votos -; ter recebido a maior votação
para Deputado Federal -rainda nessa história do País-; ter uma íntima
redução de Deputados Estaduais no Brasil; ter eleito, além dos três
Governadores, mais dois Governadores de Estados extremamente
importantes: a Bahia e o Pará. Lá na Bahia derrotou o histórico ACM,
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o "carlismo", recuperando o Estado Democrático que deve ser.
Então, surpreende-me o fato de que o PT, com todo o massacre, ter

conseguido tal resultado. Sou uma pessoa que não tem receio de
dizer publicamente que alguns erros conduzidos por alguns petistas -
um grupo muito reduzido de São Paulo - produziu esses efeitos em
nosso partido. O PT possui 1 milhão de filiados em todo o Brasil, e a
maioria dos petistas carrega uma história de inserção popular, de
honestidade e de compromisso com o povo.

Esse foi o resultado dessa eleição. Acredito que apenas números
não reflitam isso, mas podem ser ditos, porque avaliam o processo.
Diferentemente ocorreu com o PFL, que nos bateu o tempo inteiro e
saiu derrotado nessas eleições.

Na verdade, quero apresentar uma reflexão de compromisso com o
Brasil, que deve ser a responsabilidade de quem governa o Pais. O
Presidente Lula está maduro, sim, nos erros e nos acertos, e sabe de
sua responsabilidade diante não apenas dos 58 milhões de votos
recebidos - a maior votação da história brasileira para um Presidente
da República -, mas também diante de toda a Nação. Por isso, ele
convoca a todos para pensar um projeto de Brasil, de Nação, e alguns
se estão recusando a participar desse debate, porque não conseguem
avaliar que hoje a população, em que pese a delitos, escolheu
aquelas políticas que, de fato, sente que estão mudando a sua vida, o
seu cotidiano: a elevação real do salário mínimo, o fortalecimento da
agricultura familiar e a possibilidade de ter proteção social e direito à
alimentação.

Em nome de nossa bancada, deixamos nossa posição a favor do
entendimento, do diálogo, da unidade, para que tenhamos
possibilidades de fazer crescer Minas Gerais a partir do crescimento
nacional. Queremos construir aqui, sem revanchismo nem arrogância,
com humildade. Sabemos do nosso compromisso de construir uma
verdadeira Nação democrática, e democracia é inserir no processo
econômico, social e cultural milhões de brasileiros que estavam à
margem e hoje começam a levantar sua cabeça com dignidade,
sabedoria e cidadania.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Este é um momento muito
importante. A Deputada Elisa Costa exalta a eleição do Presidente
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Lula, que, muito sabidaknente, conseguiu fazer com que nenhum
aumento tosse dado, par a continuar naquele índice de popularidade,
como aconteceu. Eu sabia, como defensora dos consumidores, que,
logo após a eleição, esses aumentos aconteceriam, e seria o aumento
dos preços de produtos de primeira necessidade, como é o caso do
gás de cozinha, que nadê tem a ver com o gás da Bolívia. Os jornais
já estão noticiando que esse produto irá aumentar, e muito, para as
donas de casa, assim cohio a energia elétrica e outros, enfim, haverá
um rosário de aumentos.

Portanto, quero dizer à Deputada Elisa Costa que, apesar de não
ser do PT e de ser da Oposição, não faço uma oposição burra. Antes
de mais nada, somos mineiros e brasileiros e temos que torcer para
dar certo, pois, do contrário, todos iremos para o brejo, e não apenas
o PT e outros partidos.

Deputada Elisa Costa, os aumentos já começaram, e tenho certeza,
graças a todo o estudo que fiz antes, de que não acontecerá apenas
com o gás de cozinha, nas também com os produtos essenciais, as
tarifas públicas, enfim, como já disse, haverá um rosário de aumentos.

Não adianta aumentarem o salário mínimo se não contiverem esses
aumentos, que são permitidos pelas agências reguladoras. Se foram
criadas no programa do Fernando Henrique, devem, então, acabar
com elas, pois não se pode persistir no erro do governo anterior.
Obrigada.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

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

• Sr. Presidente - Com' a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
• Deputado Gustavo Valadares - Agradeço ao Deputado Doutor

Viana, colega de partido, sua boa-vontade em me ceder o tempo.
Mais uma vez, venho ao Plenário para expormos a verdade acima

de tudo. O PFL é um partido que, nessas eleições, não saiu derrotado.
Por quatro anos, fez oposição de forma coerente, pois assim a
população brasileira escolheu. Há quatro anos o nosso povo escolheu
que o PFL e o PSDB fizessem oposição ao governo federal, ao
Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E assim o PFL tez: foi
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coerente durante quatro anos; não fez oposição ao País, como o P1
fez durante 12 anos enquanto era da Oposição.

Fizemos uma oposição responsável. Se hoje tivemos minúsculos
avanços na reforma tributária, eles ocorreram porque o PFL votou; se
houve minúsculos avanços na reforma da previdência, também
ocorreram porque o PFL votou. Não aceito, então, que se diga que o
PFL faz oposição ao Brasil. Pelo contrário, o PFL constrói o Brasil. Por
acreditar e ter a convicção de que hoje o que está em Brasília é um
aparelhamento do Estado por conta de um único partido que tem sede
de dinheiro, o PFL faz oposição.

Durante esses primeiros quatro anos, não vimos absolutamente
nada que venha a demonstrar que o Pais melhorou. Muito pelo
contrário, pois fomos o País que menos cresceu na América Latina.
Este governo viveu, na economia, o famoso céu de brigadeiro. Não
houve qualquer crise externa que prejudicasse nossa economia. Ainda
assim, crescemos menos que a Bolívia, a Argentina, o Uruguai e o
Chile. Por esses motivos, o PFL permanecerá na Oposição.

Mais uma vez, está evidente a prepotência e a arrogância do
Presidente Lula. Ele não tem de convocar ninguém para sentar e
conversar. Os representantes do povo estão dentro do Congresso
Nacional. Ele que taça sua interlocução diferente do que tez nos
primeiros quatro anos, pois foi totalmente equivocada, dando no que
deu: há dois anos, a Câmara elegeu um Presidente que nada tinha a
ver com o Presidente da República, o que é inédito no Congresso.
Isso foi fruto de equívocos, prepotência e arrogância do P1.

Agora, espero que, com mais experiência e lucidez, o Presidente
Lula faça uma interlocução mais transparente e habilidosa com o
Congresso Nacional. Ele não precisa chamar ninguém para conversar.
Tem de fazer seu papel, sua obrigação, que é governar o País, o que
não fez nos primeiros quatro anos.

Presidente e Deputado Doutor Viana, o PFL não saiu derrotado.
Hoje o PFL tem a 3 2 maior bancada da Câmara Federal, juntamente
com o PSDB, apesar da oposição feita nos últimos quatro anos e
mesmo sem ter os benefícios recebidos por outros partidos, inclusive
o do Presidente, nesse período. Isso sem falar em mensalão, em
verbas que todos os meses eram gastas com partidos da base do
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governo. Não recebemos isso e, ainda assim, lemos a 3 maior
bancada do Congresso.

Temos a maior bancada do Senado Federal. Na semana passada, a
Governadora Roseana Sarney saiu, por pressão do governo federal,
com a promessa de assumir o ministério. Assim, considero que temos
a maior bancada, pois elegemos o maior número de Senadores. Em
Minas Gerais, elegemos um Senador com uma votação consagradora
e integramos uma coligação que venceu as eleições no primeiro turno.
Onde fomos derrotados? Não estou vendo. Nos últimos quatro anos,
fizemos oposição, e continuaremos a fazê-la, de maneira diferente
daquela feita por outros partidos no passado. Acima de tudo, seremos
coerentes e responsáveis, desejando o bem do nosso País. Muito
obrigado, Sr. Presidente b Deputado Doutor Viana.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, público das galerias e
telespectadores da nossa querida TV Assembléia. Tratarei de
assuntos que considero de suma importância, posteriormente
retornarei a alguns temas com mais profundidade.

Independentemente de partido, mas por questão de consciência,
que deve estar acima de qualquer sentimento partidário ou particular,
fazemos oposição de uma forma construtiva, buscando diálogo.

Dialogar é diferente de conversar. Quando conversamos, não
assumimos compromisso; mas o diálogo o exige. Desejamos êxito ao
governo federal, que faça os acertos de que todos necessitamos, de
que o País e os brasileiros precisam.

Num espírito de diálogo, quero alertar o governo federal em relação
ao Fundeb. A forma de instalação do Fundeb deve ser bem
administrada, para que á sociedade não tenha impressão incorreta. O
Fundeb terá, do governo federal, uma participação em torno de
R$4.500.000.000,00 por ano, para serem investidos no ensino básico,
incluindo-se aí o Ensino! Médio, e não apenas o Fundamental. Essa
distribuição de recursos ocorrerá gradualmente. Para regularizar a
situação da merenda escolar no Ensino Médio, o País já precisa
desse dinheiro do governo federal; ele não virá de uma só vez, mas
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em quatro anos. Anualmente, 25% desse valor serão acrescentados.
Haverá uma sobrecarga nos governos estaduais e municipais,
principalmente no Município, onde existe o País e o Estado. A
realidade é municipal, pois o País é uma linha imaginária cercando os
Estados, e o Estado, uma linha imaginária cercando os Municípios. As
necessidades sociais, educacionais e estruturais de saúde estão nos
Municípios.

Estamos preocupados e alertaremos os interessados, da tribuna da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sobre esse fato. Para
oferecer merenda de qualidade aos Ensinos Fundamental e Médio -
que hoje será chamado de ensino básico, mais amplo -, já estamos
precisando do total; mas não contaremos com isso inicialmente.
Quando o dinheiro começar a chegar, garanto que a propaganda será
de que o Fundeb já está funcionando. Precisamos estar atentos, pois,
nos primeiros anos, haverá sobrecarga para os Estados e para os
Municípios, principalmente. As escolas estaduais, municipais e
federais precisarão do recurso total. Como receberão 25% a cada
ano, e somente no quarto ano obterão o total, haverá dificuldades
durante esses anos. Portanto, deixo o nosso questionamento e a
cobrança, além de chamar atenção para a questão do Fundeb.

O segundo assunto que desejo abordar é o Orçamento Participativo
da União. Fizemos uma reunião importante pela manhã, em que o
discutimos parcialmente, pois não há como debater tudo aquilo de que
Minas Gerais precisa do governo federal, em todas as áreas, para ser
inserido no Orçamento. Mas essa discussão já é um começo, uma
abertura muito importante e de enorme valor. Houve considerações
extraordinárias por parte da sociedade civil e dos políticos e colegas
Deputados Federais e Estaduais.

Foram feitas belas considerações e importantes solicitações para o
nosso Estado; por exemplo, a de que o relator insira no orçamento do
governo federal recursos específicos para melhorias em todos os
setores do nosso Estado. Espero que, no próximo ano, tenhamos
mais tempo para discutir e expor com mais profundidade as
necessidades de Minas Gerais, para que o governo federal beneficie o
nosso Estado. Quero parabenizar a todos o trabalho, solicitando essa
atenção maior no próximo ano, pedido que o relator certamente já
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anotou e que espero sej atendido.
Sobre os aposentados do INSS, chegamos a discutir algo pela

manhã. Não há previsão de melhorias para eles e nem para os
aposentados do Estado Mas é preciso haver melhoria, com um
crescimento real de renda, que vá além da inflação. E certo que se
devem dar os aumentos inflacionários aos aposentados; mas é
preciso dar-lhes também melhorias.

Como médico, posso dizer que o aposentado tem até maiores
necessidades. Uma pessoa não gasta menos porque parou de
trabalhar; pelo contrário, ela gasta muito mais. Todos sabem
perfeitamente que, quanto mais uma pessoa evolui na idade, mais
necessidades tem, princialmente se for portadora de alguma doença
e tiver que fazer uso de medicamentos - mesmo considerando-se os
propalados medicamentos gratuitos, pois outra realidade de que
quase nunca se fala é que, na maioria das cidades mineiras, esses
medicamentos ficam em falta por muito tempo. Os governos se
preocupam com isso, nas é mais importante que se ocupem da
questão e que realmente coloquem na marmita da saúde do povo,
mineiro ou brasileiro, os medicamentos de que precisam -
gratuitamente e agora também nas farmácias ditas populares, para
beneficiar os que têm menor poder aquisitivo ou os que estão
aposentados e cujo salário não tem um crescimento real. Aliás, estes
são os últimos a sere ri reconhecidos e beneficiados, recebendo,
quando muito, a correção inflacionária.

Além disso, os aposentados ainda pagam pela má administração da
Previdência Social, outra calamidade e outra chaga na administração
pública federal neste pais- Tenho conhecimento de que, quando
Ministro da Previdência Social, Waldir Pires, atualmente, Ministro da
Defesa, conseguiu, eml menos de três anos, regularizar e tornar
superavitária a Previdência Social. Será que fez algum milagre? Não.
Apenas administrou com seriedade e cortou os rombos que ocorrem
na Previdência Social, como admitem hoje os próprios governistas.
Quando se fala em Previdência, palavras como rombo" e déficit" não
nos soam bem; significam que, mais do que na má administração
propriamente dita, o problema estaria nos desvios e na malversação.
Então, é preciso ter muitô cuidado para se corrigir isso.
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Dou testemunho de que Waldir Pires, quando Ministro da
Previdência Social, conseguiu regularizar a situação financeira da
instituição, por muito tempo.

Vou dizer também a respeito do outro lado da moeda. Quem
substituiu Waldir Pires? Jáder Barbalho, do Pará, cuja administração
foi um desastre, afundou a Previdência. Depois, foram feitos
esclarecimentos sobre os rombos e desvios ocorridos durante seu
mandato.

E preciso, portanto, que haja pessoas com capacidade de
administrar com firmeza esse órgão, que hoje está sendo a chaga
maior de todos os déficits do governo federal, do Orçamento. Quem
paga por isso? O aposentado, que trabalhou durante 35 anos ou mais.
No último ano, quando o aposentado foi reivindicar, acharam que
ainda não tinha completado o tempo necessário. E o problema é
prorrogado, mas ele pagou. Trata-se de um direito seu. Não se tem de
discutir. Mas tudo recai sobre os ombros do aposentado.

Fica aí, então, a cobrança de que sejam analisados com menos
injustiça os problemas dos aposentados do INSS e que a Previdência
seja administrada com seriedade. Além disso, onde houver desvio,
malversação, que a Polícia Federal continue a fazer o seu trabalho.
Elogio a Polícia Federal, que vem investigando, pesquisando,
cumprindo os mandados e afastando os que desviam os recursos
públicos ilicitamente. Essa também é obrigação da nossa polícia.
Pedimos ainda que sejam mais bem investigados esses desvios,
porque, antigamente, o dinheiro sobrava. Mas investiram em tantas
outras obras que não diziam respeito à sua missão fundamental, a
aposentaria, que hoje não há como cumprir a sua finalidade principal.

Quero também falar sobre outro assunto: a atitude das empresas de
ônibus em relação ao Estatuto do Idoso, que é uma lei. No Brasil, as
leis demoram a ser cumpridas. Não há esforço nem boa-vontade para
tal. Mas as leis têm de ser cumpridas. O Estatuto do Idoso está
regulamentado. E preciso, portanto, que seja cumprido. As empresas
de transporte têm de entender isso. Se não quiserem, que busquem a
criação de um projeto de lei contra o que está legalizado. Penso dessa
forma. Elas devem buscar maneiras legais de se defenderem, mas
não impedir o cumprimento da lei. Ou então - ainda não tenho
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conhecimento do que vou dizer - que o governo conceda um desconto
no Imposto de Renda, 0d seja lá como for, de forma a compensar o
empresário, que também não agüenta tantos impostos e taxas. Que
seja tomada alguma providência, de modo a não causar dificuldade ao
empresário dos transportes e a se cumprir o Estatuto do Idoso.

Portanto, fica aqui registrada mais essa reflexão. Estamos atentos
ao cumprimento do Estatuto do Idoso, que estabelece que os dois
primeiros idosos adquirirão as suas passagens gratuitamente, os
demais terão 50% de desconto. Se as empresas acharem isso
inviável, devem apresentar argumentação, para que o contraditório
seja feito e o estatuto revisto. Mas não é correto descumprir a lei.

Antes de encerrar, quero tratar de outra questão. Refiro-me ao
abuso que se nota na cobrança das multas de trânsito. Hoje pela
manhã, fui à Comissão de Segurança Pública, onde tomei
conhecimento de um assunto que me deixou horrorizado. Em Belo
Horizonte, há companhias de trânsito estimulando, premiando,
concedendo promoções aos guardas que aplicarem mais multas.
Vejam o que, em Belo Horizonte, os comandos da área de trânsito
estão ensinando! Será que os abusos da BHTRANS, que não respeita
o Código de Trânsito Brasileiro nem a Constituição Federal, segundo
a qual a maior prerrogativa é a educação, não bastam? Em primeiro
lugar, deve-se orientar aquele que está errado. Todavia, faz-se
exatamente o contrário.

A última atitude que se1 deve tomar com um condutor é retirar-lhe o
veículo, mas eles não cumprem isso. Pelo contrário, multam e levam o
veículo. Ademais, fazem-se contratos com empresas que prestam
serviços de reboque mais caros que os transportes normais. Está tudo
errado! No entanto, apresenta-se como administração exemplar.

O povo brasileiro não agüenta mais pagar tantas taxas. E claro que
as pessoas precisam ser orientadas. Se continuarem no erro, devem
ser punidas, sim. Então, pela manhã, ao sabermos desse fato,
tomamos uma iniciativai Vamos nos empenhar na busca de uma
norma que vise coibir fatos como esse, especialmente o abuso da
BHTRANS.

De acordo com um iem do Código de Trânsito Brasileiro, um
condutor inabilitado poderá arranjar um amigo ou parente que tenha
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habilitação para conduzir o veículo. Entretanto, não é isso o que
ocorre. Normalmente, diante de tal situação, o condutor é multado e
tem seu veículo rebocado. Ainda que a pessoa se desculpe, não há
mais jeito. Ou seja, não há desculpas, diálogo, entendimento. O
objetivo é rebocar, multar, taxar, cobrar diárias do estacionamento,
apesar de o veículo não contar com nenhuma garantia de proteção. E
um absurdo o que está acontecendo em Belo Horizonte e em nosso
Estado, em pleno século XXI.

Não vamos parar. Por meio da Comissão de Segurança,
trabalharemos para que essas diretrizes sejam cumpridas. Assim
sendo, em primeiro lugar, deve-se buscar o entendimento por meio da
orientação, da educação. Nesse caso, a atitude deve ser semelhante
àquela que tomamos com um filho nosso. Ou seja, quando um filho
comete um erro, a primeira atitude não deve ser a agressão e a
punição, mas a orientação, a educação. Se ele, porém, persistir no
erro, deverá ser punido.

Para finalizar, ressalto que estamos debatendo com a comissão
especial um assunto muito importante. Refiro-me à avassaladora
invasão de produtos chineses em nosso país, o que está prejudicando
o nosso Estado. Falo em nome do País, mas falo principalmente na
condição de Deputado por Minas Gerais. O nosso Estado é um
grande exportador, e o Governador Aécio Neves conseguiu mais que
duplicar as exportações nos últimos quatro anos, tendo sido reeleito
para um segundo mandato.

Os produtos chineses estão invadindo o Pais e Minas Gerais de
duas maneiras. A primeira delas dá-se por meio do contrabando.

Temos de nos proteger e buscar condições para fiscalizar, policiar e,
assim, impedir o contrabando, que é absurdo, exagerado. Trata-se de
uma norma da China e de outros países que estimulam o
contrabando, como se fosse uma situação normal.

A segunda situação se refere à autorização. Os produtos chineses
estão chegando ao nosso Estado e ao nosso país por autorização. O
governo federal permitiu, cedeu e concedeu esse direito aos chineses
quando reconheceu a China como mercado livre nas relações com o
nosso país. O governo Lula, em momento de infelicidade, cometeu
esse erro absurdo que vem desempregando e empobrecendo o nosso
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Estado e o País. Isso acarreta desemprego porque os chineses
conseguem competir trazendo os seus produtos para cá por um preço
infinitamente menor. Os produtos chineses não geram ICMS, IPI ou
emprego; muito pelo contrário, ocasionam o fechamento de fábricas e
de indústrias calçadistas, de óculos, têxteis, brinquedos e fogos. Os
empresários, que eram industriais, produtores, hoje se comportam
como distribuidores; recebem esses produtos ou os buscam na China.
Assim, conseguem muito mais lucro.

Na semana passada, encontrei-me com um industrial que
empregava 42 pessoas em Belo Horizonte, no setor de confecção. O
seu filho já está na Chiba há dois anos, de onde lhe envia toda a
mercadoria, contêineres mais contêineres. Portanto atualmente ele é
um distribuidor, não um empresário industrial. Ao invés de 42
empregos, ele gera apnas 8 em sua distribuidora de produtos
chineses no nosso Estado.

Deixo essas considerações para a reflexão dos executivos
responsáveis pelo ordenamento do nosso Estado, na formatação dos
seus planos e planejamentos de ações, para que cada um cumpra sua
função. Assim, o Estado e o País poderão proporcionar melhor
condição de vida ao nosso cidadão e ao nosso povo. Muito obrigado.

2 2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 2 Farte 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 par1a 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, Proceder a Estudos
sobre a Aplicação e a Regulamentação da Lei & 15.432, de 3/1/2005,
que Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro das Pessoas
Desaparecidas e Dá Outras Providências, bem como Debater Outros
Mecanismos que Permitam Aperfeiçoar o Trabalho do Poder Público,
Somando Esforços entre os órgãos e Poderes Constituídos,

rÀ
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doravante denominada "Comissão Especial das Pessoas
Desaparecidas". Pelo BPSP: efetivos - Deputados Sargento Rodrigues
e Célio Moreira; suplentes - Deputados Paulo Cesar e João Leite; pelo
Bloco PT-PCdoB: efetivo - Durval Angelo; suplente - Deputado
Ricardo Duarte; pelo PMDB: efetivo . Deputado Adaiclever Lopes;
suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PP: efetivo - Deputado Gil
Pereira; suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. As Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 23? Reunião Ordinária, em 111112006, dos
Requerimentos n 2s 6.899/2006, do Deputado Célio Moreira, e
6.90012006, do Deputado Weliton Prado; de Turismo - aprovação, na
202 Reunião Ordinária, em 1/11/2006, dos Requerimentos n9s
6.883/2006, do Deputado Agostinho Patrús, e 6.909/2006, do
Deputado Doutor Viana; de Educação . aprovação, na 16? Reunião
Ordinária, em 1111/2006, dos Requerimentos n os 6.913 e 6.914/2006,
do Deputado Weliton Prado; e de Meio Ambiente - aprovação, na 27?
Reunião Ordinária, em 1/11/2006, dos Projetos de Lei ri as 351312006,
do Deputado Mauri Torres, 3.547/2006, do Deputado Alencar da
Silveira Jr., e do Requerimento n 9 6.537/2006, do Deputado Marlos
Fernandes (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar
o Dia Nacional da Consciência Negra. A Presidência defere o
requerimento em conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

rÁ
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anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 8/11/2006

Presidêncid do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Questão de ordem - 22 Fase: Questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana . Durval
Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonío Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Variessa Lucas Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

V Parte
Ata

- A Deputada Maria Olívia, 2-Secretária 'ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, em sua 1 2 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve.

Apenas gostaria de, nesta quarta-feira, parabenizar todos os
atleticanos e o Clube Atlético Mineiro pela volta à elite do futebol
brasileiro, lugar de onde não deveria ter saído.

Gostaria de parabenizar os jogadores pela bela vitória de ontem, a
comissão técnica, a diretoria e, principalmente, a nossa torcida, que é,
sem dúvida nenhuma, a maior e melhor torcida de todo o País e, por
que não dizer?, do mundo. A torcida do Atlético Mineiro contribuiu, e
muito, para que voltássemos à elite do futebol, lugar de onde não
deveríamos ter saído. Acho que o mais importante, como
representante do povo mineiro, é dizer que Minas, mais uma vez,
contará com duas equipes na elite do futebol, a partir do próximo ano.

Gostaria, mais uma vez, de parabenizar toda a diretoria, a comissão
técnica, os jogadores e a torcida, inclusive os servidores da Casa, os
atleticanos tão apaixonados quanto eu, que, durante este ano,
sofreram um pouco e estão agora de alma lavada e prontos para
iniciar uma nova batalha, a partir do próximo ano. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

22 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase,

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

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que V. Exa.,

regimentalmente, suspendesse os trabalhos para entendimentos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

LA
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da Reunião
O Sr. Presidente - Estão	5 os nossos trabalhos.

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

quórum para a continuaç lo dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, cc rn a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária taml em de hoje, às 20 horas, nos termas do
edital de convocação. Leva ta-se a reunião.

ATA DA 159 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 20/9/2006
As 114h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e o Deputado João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, declara aberta a reunião, 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 audiência pública para obter esclarecimentos sobre o atraso no
repasse à Copervans, pelo Consórcio Operacional do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica SBE-131 - Transfácil, do valor correspondente
às passagens pagas por meio de cartão eletrônico. A Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projeto de Lei
& 3.04712006 (Deputado J;ésus Lima); no 1 9 turno, Projeto de Lei flQ

3.216/2006 (Deputado João Leite). A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. Cássio Luiz Costa de Almeida,
Diretor de Atendimento e Informação da BHTRANS; Luiz Cláudio
Rocha, Superintendente 1 do Transfácil; Carlos Alberto Diniz,
Coordenador da BiIhetageri Eletrônica da Coopervans; Edson Cleiton
Dornelas, Diretor-Presidente do Sindpautras; e Maurício dos Reis,
Vice-Diretor do Sindpautrak que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidente, 

autora 
do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerjações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os



215

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Registra-se a presença da Deputada Maria Olívia,
substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do
BPSP. Passa-se à Y Fase da 23 Pane (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 João Leite, Lúcia Pacífico e
Maria Olívia em que solicitam seja realizada audiência pública da
Comissão, com a finalidade de se discutirem o contrato assinado pela
Transfácil e a Coopervans e o contrato assinado pela Coopervans e
permissionários, cujo objeto é a prestação de serviços para
implantação e operação da bilhetagem eletrônica no serviço público
de transporte coletivo suplementar de passageiros da Capital, com a
presença de representante do Ministério Público Estadual,
representantes das partes envolvidas, da BHTRANS e do Sindicato
dos Permissionários; do Deputado João Leite em que solicita seja
enviado ofício à Coopervans, para que envie à Comissão cópia do
contrato assinado com a Transfácil, cujo objeto é a implantação e a
operação da bilhetagem eletrônica do serviço público de transporte
coletivo suplementar de passageiros da Capital, além dos anexos dos
respectivos contratos e possíveis alterações. 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 novembro de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite.

ATA DA 26 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

DA 15 LEGISLATURA, EM 25/10/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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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 discutir e
votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.53012005 (Deputado
Laudelino Augusto); 3.513/2006 (Deputado Doutor Ronaldo), e
3.547/2006 (Deputado João Leite). Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite e Fábio
Avelar (2) em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a renovação da licença do aterro sanitário de Belo
Horizonte e para debater os aspectos ambientais da deposição de
lama e entulho retirados da Lagoa da Pampulha em área de
mineração no Município de Confins, e Ana Maria Resende solcitando
realizar-se audiência pública para se debater a aplicabilidade da Lei n2
14.086, de 2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos
Difusos e o Conselho Estadual de Direitos Difusos - Fundif. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 Q de novembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.	-

ATA DA 152 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 25/1012006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Leonidio 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 Weliton Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
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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
n9s 290712005 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); 3.466/2006
(relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 3 2 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 Weliton Prado em que solicita visita à
Escola Estadual Padre Mário Floresatan, com sede em Uberlândia,
que se encontra em situação de calamidade pela falta de reformas no
seu telhado e banheiros, o que tem provocado, nos últimos dias, a
suspensão de aulas. 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, lÍ Q de novembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente: Ana Maria Resende - Weliton Prado.

ATA DA 11? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
31/10/2006

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Bilac Pinto e José Henrique (substituindo este ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicado no
"Diário do Legislativo" de 5110/2006: ofício do Sr. Roberto Vaz da
Silva, Superintendente da Agência Nacional de Transportes
Terrestres-ANTT. 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 d
aprovado, em turno únicoJ
Deputado Dimas Fabiano)J
com a Emenda flQ 1, d
Submetidos a votação, c
Requerimentos ns 6.799
reunião, a Presidência aç
convoca os membros da O'
determina a lavratura da at

Sala das Comissões, 7 de
Célio Moreira, Presidente

Plenário. Após discussão e votação, é
o Projeto de Lei n Q 3.203/2006 (relator:
que recebeu parecer por sua aprovação

Comissão de Constituição e Justiça.
ia um por sua vez, são aprovados os

6.873/2006. Cumprida a finalidade da
radece a presença dos parlamentares,
missão para a próxima reunião ordinária,
e encerra os trabalhos.
novembro de 2006.
Antônio Júlio - Weliton Prado.

TRAMITA, ÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.195/2006
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n2

3.195/2006 visa declarar de utilidade pública o Grupo de Teatro e
Dança Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.

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

Fundamentação
A referida entidade foi fundada em 1993, no Município de

Guaranésia. Sem fins lucrativos, desenvolve diversas atividades de
natureza cultural, em prol db bem-estar da comunidade.

E importante destacar que ela cria condições para a formação e
desenvolvimento de novos atores, atrizes, bailarinos e bailarinas. Para
lograr esse objetivo, oferece oficinas e cursos a todos os interessados.

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

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

kA
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flQ 3.195/2006 em turno único, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.384/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar a denominação de Alfim Ferreira Mendes à
Escola Estadual Montes Clarinhos, situada no Município de Salinas.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora vem a este órgão colegiado a
fim de ser apreciada conclusivamente, nos termos do art. 103, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O nome de Alfim Ferreira Mendes é uma reivindicação da

comunidade de Montes Clarinhos, no Município- de Salinas, que
pretende perpetuá-lo na memória das futuras geraçes.

Trata-se de pessoa ilustre que dedicou parte de sua vida à
educação de crianças e adultos da localidade. Além disso, foi Juiz de
Paz e coordenador do poço artesiano do povoado.

E meritória a proposta que reconhece a importância do seu trabalho
e que consagra a vontade da comunidade.

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

3.384/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.530/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de

La'
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Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Paraguaçu, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, tem como finalidade

primordial administrar um sistema de radiodifusão no Município de
Paraguaçu, com o propósito de produzir programas culturais,
educativos e informativos de interesse da coletividade.

Na consecução de suas metas, oferece cursos de formação
profissional na área de radiodifusão, busca o contato da comunidade
com outros meios de comunicação, promove eventos, encontros e
seminários sobre arte, cultura e comunicação e representa as
organizações populares junto aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.

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

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

n 2 3.53012006 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Ivair Nogueira, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.558/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado. Biel Rocha, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Minas Audiovisual - Amav -,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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", dó Regimento Interno.
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Fundamentação
A Amav, fundada em 2005, tem como objetivos a defesa, a

promoção e o fomento da pesquisa e da produção audiovisual dos
gêneros documentário e ficção, de imagem direta ou de animação,
contanto que tenha caráter cultural, técnico, artístico, didático,
científico ou informativo.

Para a consecução de seus objetivos, desenvolve intercâmbios com
cinematecas, videotecas, sindicatos e associação de profissionais;
promove a distribuição e exibição de obras audiovisuais; defende a
liberdade de expressão e a integridade do produto audiovisual;
colabora com órgãos públicos e entidades privadas no que se refere
ao controle de fiscalização do mercado; realiza e participa de
congressos, simpósios, festivais, cursos e debates na área de sua
competência.

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 3.558/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.573/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o Projeto de Lei n2
3.57312006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Atletas de Contagem - Apac -, com sede
nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/8/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos 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 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que e o art. 56 do estatuto da entidade
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio líquido
remanescente será destinado à Inspetoria São João Bosco, instituição
de natureza filantrópica, e o art. 58 estabelece a não-remuneração do
exercício das funções de conselheiro, diretor e membro de comissão
fiscal ou de sindicância.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.573/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.593/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem como finalidade declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Cláudio das Neves, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada a matéria no 'Diário do Legislativo", em 25/8/2006, vem
agora 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. 8Q de seu estatuto prevê que nenhum membro,



223

associado, dirigente ou doador poderá ser remunerado e que ela não
distribuirá, a título de participação, gratificação ou parcelas de seu
patrimônio; e o § 22 do art. 19 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao seu Grande
Oriente ou, na inexistência deste, ao Grande Oriente do Brasil.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.593/2006.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - George Hilton.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.653/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de
Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de
Centralina.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 12/1012006, vem,
agora, a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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 e que
nada recebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 17 do seu estatuto prevê a não-
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remuneração de seus Diretores e Conselheiros, enquanto o art. 58
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímqs pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.653/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.664/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n 2 3.664/2006

tem como finalidade declarar de utilidade pública a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip do Brechó da
Construção, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 19/10/2006, vem
agora 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
O Brechó da Construção, constituído 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 § 2 do &t. 2 9 de seu estatuto estabelece que a
entidade não remunera os cargos de sua Diretoria e do Conselho
Fiscal nem os seus sócios;; e o art. 31 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma Oscip
com o mesmo objetivo social e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, ela atende, à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladbra do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nt 15.430, de 2005.
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De resto, cumpre-nos apresentar ao projeto a Emenda n 2 1, com o
fim de sanar erro material constatado no art. 1, relativo ao nome da
entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n2 3.66412006 com a Emenda n 2 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Brechô da

Construção, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.667/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Recanto Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 19/10/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei nO 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
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atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.667/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.668/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Hospital Ester Faria de
Almeida - Heta -, com sede no Município de Pedra Azul.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 19/10/2006 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 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n Q 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 27 que os
Diretores não serão remunerados pelas suas atividades, sendo-lhes
vedado o recebimento de gratificações, vantagens ou benefícios; e, no
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art. 56, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
doado a instituição congênere, com personalidade jurídica, 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 2 3.66812006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.671/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Nova Serrana - Consep -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/10/2006 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 Q 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 38, que, em
caso de sua extinção, seu patrimônio e bens reverterão a entidades
afins, e, no art. 42, que os membros da diretoria, dos conselhos
deliberativo e fiscal, além dos conselheiros técnicos, não perceberão
remuneração pelo exercício de seus mandatos.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.671/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.672/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei flQ

3.67212006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta - Aderca -, com sede
no Município de Pouso Alegre.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 20/10/2006, vem
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 Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, constituída e em

funcionamento há mais de um ano, tem personalidade jurídica, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não percebem
remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 27 de seu estatuto estabelece que a entidade não
remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros ou
instituidores, nem as de seus sócios. O art. 31 determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a outra
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. l da Lei &
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n9 15.430, de 2005.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 9 1 com o fim de
sanar erro material constatado no art. 1 2 relativamente ao nome da
entidade.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n2 3.67212006 com a Emenda n 2 1, a
seguir apresentada.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Comunitário Rural Cruz Alta - Aderca -' com sede no
Município de Pouso Alegre.".

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.562/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei n2
2.562/2005 institui a Coleta Seletiva de Lixo Reciclado na Escola de
rede pública de ensino do Estado.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e a
esta Comissão. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do
Substitutivo n2 1, que apresentou. Por decisão da Mesa da
Assembléia, foi anexado à proposição o Projeto de Lei n 2 2.914/2005,
do Deputado Laudelino Augusto, que institui a Coleta Seletiva de Lixo
nas secretarias e nos órgãos da estrutura do Estado.

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

Fundamentação
Ao instituir a Coleta Seletiva de Lixo Reciclado na Escola, o projeto

de lei em tela visa à implementação de um mecanismo de educação
ambiental voltado para a comunidade escolar da rede pública
estadual, com orientação aos alunos para a prática cotidiana da
reciclagem. O gerenciamento do Recolhimento Seletivo de Resíduos
Sólidos consistirá de ações por parte da direção da escola e dos
professores para a implementação economicamente viável da coleta
seletiva, com estímulos aos alunos para a apresentação de trabalhos
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sobre o tema.
O processo de coleta seletiva previsto consiste na separação de

materiais descartáveis, tais como papel, papelão, plástico, alumínio,
vidro, entre outros, bem como seu armazenamento em recipientes
próprios dispostos no interior da escola, identificados por cores
padronizadas para os diferentes resíduos recicláveis. Está prevista,
também, a formação, no início de cada ano letivo, do Conselho do
Lixo Reciclado na Escola, que terá, entre outros objetivos, o de
planejar e executar ações de recolhimento de materiais junto à
comunidade e de promover atividades didáticas no âmbito da
educação ambiental. O conselho poderá comercializar o lixo, e o lucro
financeiro destinado à própria escola, para o fortalecimento do
processo educativo ambiental.

Com objetivos semelhantes, mas voltados para as secretarias e
órgãos da estrutura administrativa do Estado, a proposição anexada
prevê que esses órgãos governamentais poderão igualmente
constituir parcerias com empresas e instituições da iniciativa privada
para receber em doação os recipientes coloridos a serem utilizados
para a coleta de lixo. Identicamente ao que se prevê para as escolas,
tais recipientes teriam até 1/8 de suas áreas disponíveis para a
propaganda das empresas doadoras, pelo período máximo de seis
meses. O material coletado seria inteiramente doado para
associações e cooperativas de catadores de lixo e, na falta destas,
para instituições congêneres.

Malgrado a relevância do tema, ao analisar, preliminarmente, a
matéria, a Comissão de Constituição e Justiça identificou alguns
dispositivos inconstitucionais, que contrariam a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB.-, Lei n 2 9.394, de 1996, e a própria Carta
Magna, no que tange à criação de órgão no âmbito do Poder
Executivo. Os dispositivos do projeto que determinam a implantação
do Sistema de Educação Ambiental e das atividades didático-
pedagógicas ferem a autonomia didática e administrativa das escolas.
Já a criação do Conselho do Lixo Reciclado na Escola seria matéria
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Dessa forma,
objetivando manter a idéia original, aquela comissão parlamentar
apresentou o Substitutivo n Q 1, o qual direciona a coleta seletiva de
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lixo também às escolas particulares. O substitutivo dispõe,
basicamente, sobre a instituição da Coleta Seletiva de Lixo Reciclado
na Escola nas redes pública e particular de ensino do Estado; a
disposição, pelas escolas, em local de fácil acesso, de recipientes
próprios para recolher separadamente os materiais descartáveis,
identificados com as cores padronizadas para reciclagem, conforme
consta na proposição original; as possíveis parcerias das escolas com
empresas e instituições da iniciativa privada para receber em doação
os recipientes da coleta e para a propaganda por meio destes.

Esta Comissão reconhece a importância do projeto em tela, bem
como a da proposição a ele anexada. Não podemos, contudo, ignorar
as considerações de ordem constitucional que justificaram a
apresentação do Substitutivo n 2 1. Porém, devemos chamar a atenção
para o fato de que o Legislativo mineiro já fez tramitar proposições de
origem parlamentar que, transformadas nas Leis nO 13.766, de 2000, e
n 9 14.128, de 2001, instituíram, respectivamente, a Política Estadual
de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo e a Política Estadual de
Reciclagem. Tais leis, se efetivamente implantadas e executadas pelo
poder público, trarão enorme benefício para a sociedade, em especial
para os Municípios, uma vez que, por meio delas, estes poderão
aderir ao apoio e estímulo do Sistema Estadual de Meio Ambiente
para implantarem a coleta seletiva, o uso, a comercialização e a
industrialização de materiais recicláveis.

As referidas leis possibilitam ao Estado se articular com os
Municípios para promoverem projetos e campanhas de incentivo à
realização de coleta seletiva e para, por meio de ações de educação
ambiental, divulgar e valorizar o uso de material descartável e
reciclável. No conjunto de diretrizes voltadas para os temas da coleta
e reciclagem, não há referências específicas à implantação da coleta
seletiva nas escolas e nos órgãos e nas entidades da administração
pública.

No pressuposto de aperfeiçoarmos a legislação e tendo em vista a
necessidade de que a lei tenha um caráter de maior abrangência e
consolidação, optamos por apresentar um novo substitutivo, por meio
do qual se proporá uma alteração na Lei & 13.766, de 2000.
Propomos o acréscimo de um dispositivo que encerra, de forma
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sintética, as disposições básicas dos projetos em exame. Evitaremos,
assim, a possibilidade de se elaborarem novas leis que disponham de
temas correlatos àquelas existentes, as quais precisam ser
efetivamente executadas pelo poder público. No decorrer das
discussões, o Deputado Carlos Gomes apresentou sugestões para
aperfeiçoamento da matéria, que foram acolhidas neste parecer.
Assim, introduzimos na Lei n2 15.441, de 2005, que trata da educação
ambiental, a coleta seletiva de material reciclável nas escolas
estaduais de ensino como processo pedagógico de ensino de
docentes, sob orientação de professores, funcionários e pais de
alunos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei fl2

2.56212005 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 2
Altera as Leis n 2 13.766, de 30 de novembro de 2000, e n 9 15.441,

de 11 de janeiro de 2005.
Art. 12 - O art. 52 da Lei n9 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e

indireta do Estado instituirão coleta seletiva de lixo reciclável de
acordo com o disposto nesta lei, na hipótese de inexistência de
legislação municipal pertinente, obedecidos os seguintes critérios:

- as atividades de coleta seletiva de materiais descartáveis, tais
como papel, papelão, plástico, metal e vidro deverão integrar
iniciativas voltadas para a educação ambiental;

II - os recipientes para coleta de materiais descartáveis serão
dispostos em local de fácil acesso e identificados por meio de cores
padronizadas para cada tipo de material reciclável, conforme
parâmetros a serem definidos pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam:

III - poderão ser feitas parcerias com empresas e instituições da
iniciativa privada para receber em doação os recipientes a que se
refere o inciso II e cessão à instituição doadora, nos termos do
contrato de parceria, até um oitavo da área dos recipientes, pelo
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período máximo de seis meses, para propaganda;
IV - o material coletado será doado para associações e cooperativas

de catadores de lixo e, na falta destas, para instituições congêneres.".
Art. 2 - A Lei 15.441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescida do seguinte artigo 69—A:
'Art. 69-A - As atividades de educação ambiental na rede pública de

ensino incluirão, sob orientação do colegiado escolar, a implantação
de Sistema de Recolhimento Seletivo de Resíduos Recicláveis.

§ 1 - Na implantação do Sistema de que trata este artigo serão
observados os seguintes critérios:

- os recipientes para coleta de materiais descartáveis serão
dispostos em local de fácil acesso e identificados por meio de cores
padronizadas para cada tipo de material reciclável, conforme
parâmetros a serem definidos pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam;

II - poderão ser feitas parcerias com empresas e instituições da
iniciativa privada para receber em doação os recipientes de coleta e
cessão à instituição doadora, nos termos do contrato de parceria, de
até um oitavo da área dos recipientes, pelo período máximo de seis
meses, para propaganda.

§ 2 - O estabelecimento de ensino, a critério do colegiado escolar,
poderá:

- comercializar o material coletado, revertendo o lucro da venda em
benefício da caixa escolar;

II - doar o material coletado a associações ou cooperativas de
catadores de lixo e, na falta destas, para instituições congéneres.".

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Doutor Ronaldo - João

Leite.
PARECER PARA 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.007/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Novo
Cruzeiro os imóveis que especifica.

rÃ!
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 418/2006 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.

Em 21/3/2006 esta relato: ria houve por bem baixar em diligência a
proposição à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre as pretendidas alienações, bem como ao
Prefeito Municipal de Novo Cruzeiro, para que declarasse sua
anuência aos termos do projeto. Atendidos os pedidos de diligência,
respectivamente, por intermédio do Ofício n 2 71/2006 e da Nota
Técnica n 2 136/2006, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa efetuar a reversão de dois terrenos
urbanos edificados, incorporados ao patrimônio do Estado por força
de doação do Município de Novo Cruzeiro.

Em nenhuma das duas escrituras públicas de doação há cláusula de
destinação dos imóveis ou de ônus ao destinatário. Isso indica que as
pretendidas alienações, se concretizadas agora, devem ocorrer por
meio da modalidade de doação, e não de reversão, como está
consignado no projeto.

Esclarece o autor da matéria que o imóvel referido o inciso 1 do art.
12 , com área de 447,45m 2, serviu para abrigar a residência do
Ministério Público do Estado e hoje está ocioso, pelo que a
municipalidade pretende utilizá-lo para implantação de centro de
assistência na área de saúde, na modalidade do Capis. O outro
imóvel, descrito no inciso II do mesmo dispositivo, constituído por lote
de 880m2. também se encontra sem finalidade. Valendo-se disso, a
municipalidade quer utilizá-lo para a edificação de uma unidade
escolar.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucioral, 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
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1, impõe a necessidade, além da referida autorização, da existência de
interesse público devidamente justificado. Atendendo-se ao § 1 Q deste
artigo, a proposição deve conter ainda cláusulas de destinação e de
reversão do bem.

Atendendo ao pedido de manifestação sobre a matéria, o Prefeito
Municipal de Novo Cruzeiro se diz favorável á proposição, enquanto a
Seplag declara-se contrária somente à alienação do imóvel constante
do inciso 1, pelo fato de que o Ministério Público do Estado possui
interesse em sua utilização.

A proposição sob comento é de natureza meramente autorizativa,
pois a alienação de imóvel estadual, embora exija autorização
legislativa, é ato de natureza administrativa, de competência
reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, decorrente
do art. 90, inciso XIV, da Carta mineira. Assim, essa autoridade dispõe
de poder discricionário para acatar ou não o comando da lei que se
pretende editar. Dessa forma, é razoável que o projeto em análise
observe a sugestão do Executivo de alienar apenas o imóvel
constante no inciso II.

Ante as questões apontadas, cumpre-nos apresentar o Substitutivo
n2 1 - a ser formalizado na parte conclusiva deste parecer -, que, além
de saná-las, cumprirá o propósito de adequar o projeto à técnica
legislativa

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.007/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Novo Cruzeiro o

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

Novo Cruzeiro o imóvel constituído por terreno edificado, com área de
880m2 (oitocentos e oitenta metros quadrados), situado na Rua
Getúlio Vargas, nesse Município, e registrado sob o n 2 1.570, a fis.
190 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Novo Cruzeiro.
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Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se a
edificação de unidade escolar da rede municipal.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.16012006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Engenheiro
Navarro o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 814/2006 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.

Em 2/5/2006 esta relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação. Atendida a
diligência, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Trata a proposição de cénferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Engenheiro
Navarro imóvel constituído de terreno urbano, com área de 2.520m2,
incorporado ao patrimônio do Estado em 1960 por doação de
particulares, para a construção de um grupo escolar. No local
funcionou por certo tempo a Escola Estadual Eva Adeilda, estando o
prédio, atualmente, ocioso e em precárias condições.

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
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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 com a finalidade dada ao
imóvel, expressa no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, a saber, a
construção de praça de eventos culturais e biblioteca pública
municipal. 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 três anos, contados do registro da escritura pública de
doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que a Seplag, atendendo ao pedido de diligência
por intermédio da Nota Técnica n 2 149/2006, manifesta-se favorável à
pretendida doação, pois a Secretaria de Estado de Educação, órgão
ao qual o imóvel está vinculado, não possui interesse em sua
utilização.

Por fim, cumpre-nos apresentar a Emenda n 2 1, a ser formalizada na
parte conclusiva deste parecer, com o objetivo de sanar erro material
verificado no "caput" do ai. 1 9 relativamente ao número de registro do
imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.160/2006 com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n Q 1
Substitua-se, no "caput" do art. l, o número "98.749" por "9349".
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N23.167/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 563/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Bias Fortes o imóvel
que especifica.

L	1
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A proposição foi publicadà no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a transferir ao domínio do Município de Bias Fortes imóvel
edificado, com área de 1.079,12m 2, adquirido pelo Estado por doação
desse Município, nos termos da Lei n 2 298, de 2212173, para
construção de prédio onde passaria a funcionar um posto de saúde e
higiene sanitária.

Note-se, que inexiste no contrato público cláusula de reversão do
imóvel na hipótese de dõscumprimento da finalidade, pelo que a
pretendida alienação deve ser efetivada mediante a modalidade de
doação, e não, de reversão, como consta do projeto.

O autor da matéria esclarece que o Estado cumpriu a determinação
e, posteriormente, alterou a destinação do bem para a instalação de
delegacia de polícia e cadeia pública. Em razão disso, o Prefeito
Municipal de Bias Fortes solicita agora a transferência de seu domínio
a esse Município, para daLlhe fim condizente com as necessidades
locais.

Para a transferência da titularidade de bem público, a Constituição
do Estado, em seu art. 18, exige prévia autorização legislativa, e, no
âmbito infraconstitucional, á Lei Federal & 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 e indo ao
encontro do interesse manifestado pela municipalidade, o parágrafo
único do art. l Q do projeto determina que o imóvel destina-se à
utilização em atividade& educacionais, sociais, culturais e
comunitárias.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura de doação,
não lhe tiver sido dada à destinação prevista ou no caso de ser

rsl
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desvirtuada ou modificada a sua finalidade.
De resto, cumpre-nos apresentar a Emenda n 2 1, a ser formalizada

na parte conclusiva deste parecer, em virtude de equívoco no art. l
do projeto, relativo à modalidade de alienação de imóvel, a qual,
conforme apontamos, deve ser a de doação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.167/2006 com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Substituam-se, no "caput" do ai. 12, os termos "a fazer reverter" por

"a doar".
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.55412006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 64812006, 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 Nazareno os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os ais. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
transferência de titularidade de bens públicos ao patrimônio do
Município de Nazareno, constituídos de dois terrenos, com áreas de
360,00m2 e 10.250,00m 2, doados ao Estado por particulares.

A Constituição do Estado, no ai. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n. 2 8.666, de 1993, que regulamenta

La'
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o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública, no art. 17, inciso 1, impõe, além
da referida autorização, à necessidade de existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 9 do projeto determina que os imóveis serão
utilizados para funcionamento de projetos sociais.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina que os referidos bens reverterão ao patrimônio do Estado
se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de
doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de
ser desvirtuada a destinação ou modificada a finalidade.

Conclusão
Em	face	do	expsto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.554/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Bra'ndão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 3.657/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n Q 669/2006, 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 Itabirinha de Mantena o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 19/10/2006 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
conferir a necessária autorização legislativa
cutivo doe ao Município de Itabirinha de
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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 prevê, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art.
l Q do projeto, segundo o qual o imóvel destina-se à construção de
unidades habitacionais.

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 lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n Q 3.657/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.658/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 1 670/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 3.658/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Carvalhópolis o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/10/2006 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, do Estado para o
Município de Carvalhópolis, de bem público constituído de terreno
com área de 475,00m 2 , situado na Rua Coronel Antônio Cândido, n2
15, nesse Município, registrado sob o n 2 2.611, Livro 2, no Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Machado, incorporado ao
patrimônio do Estado por doação de particulares.

A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do art.
17 da Lei Federal n Q 8.666., de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, que reforça tal exigência, subordinando o
contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1 2 da proposição prevê que
a referida área será destinada à ampliação e melhoria de atendimento
médico e ambulatorial.

Ressalte-se que, mesmo sendo o bem transferido a outro ente da
Federação, o respectivo contrato deve ser revestido de garantia. No
presente caso, o art. 2 9 do projeto estabelece o retorno do imóvel ao
patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.65812006.
Sala das Comissões, 7 do novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 01 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.659/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 2 671/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n g 3.659/2006, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1911012006 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
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legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Itajubá o imóvel constituído de área com 2.08200m 2, situado na Rua
José Joaquim, no Bairro Varginha, em Itajubá, incorporado ao
patrimônio do Estado por doação da Prefeitura desse Município.

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art.17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública, depende de prévia autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado, que se traduz, neste caso, na intenção do Executivo local
em destinar o imóvel para o funcionamento de uma escola municipal.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n2
8.666 estabelece a reversão dos bens doados ao patrimônio do
doador se não lhes for dada a destinação prevista, ou no caso de ser
desvirtuada a destinação ou modificada sua finalidade. 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°3.659/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro 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 g 3.661/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem flQ 673/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei & 3.661/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Lambari o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/10/2006 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
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lente e relator - Sebastião Costa - Adelmo

DO PROJETO DE LEI N 2 3.662/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n 2 674/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o Projtto de Lei n g 3.662/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar! ao Município de Tarumirim o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/10/2006 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
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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 objeto conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público, constituído
por um lote de terreno com área de 2.000,00m 2, situado no lugar
denominado Santa Rita, Distrito de São Vicente, Município de
Tarumirim, registrado sob o n 2 13.912, Livro 3-M, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa pàra a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n Q 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público, que se traduz, neste caso, no compromisso do Executivo local
em ali desenvolver atividades educacionais, formalizado no parágrafo
único do art. 1 Q da proposição.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantias, que, no presente
caso, está prevista no art. 29 do projeto, que estabelece o retorno do
bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não
lhe for dada a destinação prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.662/2006.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/11/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
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Alda Nunes Pereira da
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo
Pereira da Costa, o
(- Ciente. Oficie-se.)

ocorrido em 27/10/2006, em Ouro Fino.

notificando o falecimento do Sr. Arnon
em 4/11/2006, em Matias Cardoso.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 82? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 8/11/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 14 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 680 a 684/2006
(encaminham os Projetos de Lei ns 3.719 a 3.723/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - 22 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.724
a 3.728/2006 - Requerimento n2 6.927/2006 - Requerimentos da
Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses e da
Comissão de Saúde - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Segurança Pública e de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados George Hilton e André Quintão - 2 ? Parte (Ordem do
Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência;
questão de ordem - Leitura de Comunicações - Questão de ordem -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Saúde e
da Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses;
aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Agostinho
Patrús - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Oiívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento

rÁ
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Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Ló Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h14min, a lista de

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

1	1Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô MoraesL 2 2- Secretária 'ad hoc", procede à leitura

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

-
0 Deputado George Hilton, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N Q 680/2006

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Jacy Alexandre de Freitas - EJA a escola estadual
localizada no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves - PJAG,
situado na Rodovia MG 06-KM 05, na Fazenda dos Lagos, no
Município de Ribeirão das Neves.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
José Abranches Gonçalve3, pelo comprometimento e dedicação com
o trabalho e a educação durante sua gestão de diretor do referido
Presídio e da Penitenciária José Maria Alkimim, conforme justificativa
anexa, da Secretária de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Jacy Alexandre de Freitas, de
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Ensino Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada no Presídio Feminino José
Abranches Gonçalves/PJAG, situado na Rodovia MG 06/KM 05,
Fazenda dos Lagos, no Município de Ribeirão das Neves.

Jacy Alexandre de Freitas foi Diretor do Presídio José Abranches
Gonçalves e da Penitenciária José Maria Alkimim e, durante a sua
gestão, demonstrou comprometimento e dedicação com o trabalho e a
educação. O homenageado nasceu em 16/12/37 e faleceu em
06/02/2006.

Cumpre registrar que, no Município de Ribeirão das Neves, não
existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 9 13.408, de
21/1211999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.71912006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Ribeirão das Neves.
Art. 1 - Fica denominada Escola Estadual Jacy Alexandre de

Freitas - EJA a escola estadual localizada no Presídio Feminino José
Abranches Gonçalves - PJAG, situado na Rodovia MG 06/KM 05, na
Fazenda dos Lagos, Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 681/2006

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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augusta Assembléia LegislMiva, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual de Reintegração Educacional - Pará de Minas - EJA,
a escola estadual localizada na Penitenciária Regional Doutor Pio
Soares Canedo, situada ta Estrada dos Costas, s/n, Bairro João
Paulo II, Município de Pará de Minas.

O projeto encaminhado atende ao disposto na Lei n 2 13.408, de 21
de dezembro de 1999, conforme justificativa anexa, da Secretária de
Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada

denominação de Escola Estadual de Reintegração Educacional - Pará
de Minas, de Ensino Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual
de Ensino Fundamental d Médio - EJA, localizada na Penitenciária
Regional Doutor Pio Soares Canedo, situada na Estrada dos Costas,
s/n, Bairro João Paulo II, rio Município de Pará de Minas.

Cumpre registrar que, no Município de Pará de Minas, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os réquisitos fixados pela Lei n9 13.408, de
21/12199, que dispõe sdbre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio pblico do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.720/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Pará

de Minas.
Art. l - Fica denominada Escola Estadual de Reintegração

Educacional - Pará de Minas - EJA a escola estadual - EJA, localizada
na Penitenciária Regional Doutor Pio Soares Canedo, situadana
Estrada dos Costas, s/n 9 , Bairro João Paulo II, Município de Pará de
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Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 68212006

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Augusto Soares a escola estadual localizada na
Fazenda Santo Antônio, no Município de Novo Cruzeiro.

O projeto encaminhado resulta da homologação da indicação
sugerida pelos membros do colegiado da referida escola estadual,
homenageando a memória de Augusto Soares, conforme justificativa
anexa, da Secretária de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Augusto Soares, de Ensino
Fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Fazenda Santo Antônio, no Município de Novo Cruzeiro.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em
reunião realizada dia 10/07/06 homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Augusto Soares para denominação da referida unidade de ensino.

Augusto Rodrigues Soares nasceu em Sapezinho - Novilhona, no
Município de Novo Cruzeiro, filho do Sr. João Rodrigues da Cruz e
Sra. Maria Rodrigues Sabará.

Ainda menino, Augusto veio morar com seu pai e a madrasta, talvez
por questões financeiras, sua mãe era muito pobre e nada podia fazer
por ele. Trabalhava na lavoura com seu pai que possuía um

rÀ
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pedacinho de terra produtiva onde cultivava feijão, milho, arroz e
cana-de-açúcar com a qual, fabricava rapaduras para vender.

Em 22/09/1928, casou-se com D 2 Josefa Rodrigues da Cruz e foi
viver com a esposa em uma casinha rústica de pau-a-pique nas terras
de seu pai. Tiveram 5 filhos: Antônio e Maria faleceram ainda
adolescentes; Manoel faleceu poucos anos atrás, deixando 2 filhos;
José, conhecido como Seu Juquinha, e Nair que casou-se e foi morar
no Município de Setubinha, depois de vender a sua herança para o
seu irmão Seu Juquinha.

Ao conseguir estabilidade financeira, "Tio Augusto", como passou a
ser chamado por todos na comunidade, comprou o engenho que fora
de seu pai e deu continuidade à moagem de cana-de-açúcar para
fabricar rapaduras em maio; r quantidade.

Augusto colocou também: próximo a sua casa uma venda muito bem
equipada com perfumaria é gêneros alimentícios. Desfizeram da loja
de tecidos, e a venda se tornou uma mercearia que existe até hoje,
pertencente ao Seu Juquinha.

Em 21/11/1991, D Jcsefa veio a falecer, deixando Augusto
inconformado pela separação. E, embora cercado do carinho dos
netos que tanto o amavam  dos cuidados do filho e da nora, Augusto
foi aos poucos se definhando vindo também a falecer.

O homenageado nasceu em 04/09/1904 e faleceu em 24/07/1992.
Cumpre registrar que, no Município de Novo Cruzeiro, não existe

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/1211999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.721/2006
Dá denominação a escolà estadual localizada no Município de Novo

Cruzeiro.

rs
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Art. 1- Fica denominada Escola Estadual Augusto Soares a escola
estadual localizada na Fazenda Santo Antônio, no Município de Novo
Cruzeiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 683/2006

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual São Miguel Arcanjo à escola estadual localizada
na Fazenda São Miguel - Sítio do Atalho, s/n 2 , Bairro João Paulo II,
Município de Barbacena.

O projeto encaminhado resulta da homologação da indicação
sugerida pelos membros do colegiado da referida escola estadual,
conforme justificativa anexa, da Secretária de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada

denominação de Escola Estadual São Miguel Arcanjo, de ensino
fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Fazenda São Miguel - Sítio do Atalho, s/n 2 , Bairro João Paulo II, no
Município de Barbacena.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que, em
reunião realizada no dia 3015106, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual São
Miguel Arcanjo para denominação da referida unidade de ensino.

Cumpre registrar que no município de Barbacena não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

a
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a i denominação ora proposta guarda plena
requisitos fixados pela Lei n 9 13.408, de
sobre a denomimação de estabelecimento,
público do Estado, estando, assim, em

metida ao exame da egrégia Assembléia

ro de 2006.
Secretária de Estado de Educação.

PROJE1fO DE LEI IN Q 3.722/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Barbacena.
Art. 1 - Fica denominada Escola Estadual São Miguel Arcanjo a

escola estadual IocaIizadana Fazenda São Miguel - Sítio do Atalho,
s/n 2 , Bairro João Paulo li, Município de Barbacena.

Art. 2 - Esta lei entra em Ivigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 68412006

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Emília Maria Diniz a escola estadual situada na Rua
Luiz Lourenço Cantamissa, n 2 268, Distrito de São João da Figueira,
Município de Durandé.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória da
Sra. Emília Maria Diniz, pelos relevantes serviços por ela prestados à
comunidade de Durandá, especialmente com o seu constante
incentivo à educação, conforme justificativa anexa, da Secretária de
Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Mediante o exposto,
conformidade com os
21/1211999, que dispõe
instituição ou próprio
condições de ser sub
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 19 de
Vanessa Guimarães Pi
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Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada
denominação de Escola Estadual Emília Maria Diniz, de Ensino
Fundamental e Médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio, situada na Rua Luiz Lourenço Cantamissa, n 2 268, Distrito de
São João da Figueira, no Município de Durandé.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que,
em reunião realizada no dia 27/3/2006, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros a indicação do nome Escola Estadual
Emilia Maria Diniz para denominação da referida unidade de ensino.

Emilia Maria Diniz, brasileira, natural de São João da Figueira, na
simplicidade de sua existência iniciou na pequena comunidade a
conscientização de que o lugar da criança é na escola.

Ela não era alfabetizada, mas tinha como missão o incentivo
constante dos pais pela permanência dos filhos na escola. Lamentava
a falta de oportunidade, por não ter estudado, no entanto, tinha
sensibilidade na arte de contar histórias. Reconhecia na educação um
bem precioso e insubstituível.

Durante sua vida foram muitos os serviços prestados à comunidade
como parteira, e muitas crianças nasceram sob seus cuidados.

Por tudo isso, como forma de reconhecimento, a comunidade
escolar de São João da Figueira escolheu Emília Maria Diniz para
denominar a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da
localidade.

A homenageada nasceu em 1 2/2/1906  e faleceu em 10/7/1995.
Cumpre registrar que, no Município de Durandé, não existe

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21112199, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
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PROJETO DE LEI N 9 3.723/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Durandé.
Art. 1 - Fica denominada Escola Estadual Emilia Maria Diniz a

escola estadual localizada na Rua Luiz Lourenço Cantamissa, 268,
Distrito de São João da Figueira, Município de Durandé.

Art. 2 - Esta lei entra em ivigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação para deliberação, no termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - 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 3.724/2006
Dispõe sobre a coIocaão de advertência nas embalagens de

bebidas alcoólicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e

comercializadas no Estado conterão a seguinte advertência: "SE
BEBER, NÃO DIRIJA".	i

Art. 2 - São responsáveis pela confecção e pela colocação da
advertência de que trata o "caput" do art. 19:

- o produtor;
II - o importador com sede no Estado;
III - o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro

Estado.
Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres

legíveis, de forma a ermitir sua imediata identificação pelo
consumidor.

Art. 32 - O descumprimerjito do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
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Art. 49 - Os responsáveis pela confecção e pela colocação da
advertência de que trata o "caput" do art. F terão o prazo de cento e
oitenta dias, contados da data da publicação desta lei, para se
adaptarem a suas disposições.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: No Brasil, mais de 50% das mortes no trânsito,

anualmente, têm relação direta com motoristas alcoolizados. Isso
representa, a cada ano, 26 mil pessoas perdendo a vida em
conseqüência da bebida. O álcool reduz a percepção do motorista,
assim como reduz a sua habilidade para dirigir. Um motorista
embriagado tem muitas chances de colocar em risco sua vida e a vida
de pessoas inocentes.

O organismo humano compõe-se de água e sais minerais. O abuso
do álcool interfere, tumultua e destrói a sua organização funcional de
modo traiçoeiro e, muitas vezes, irreversível.

Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente absorvido e
transportado para a corrente sanguínea, especialmente se a pessoa
que o ingeriu estiver em jejum. A absorção ocorre com menor rapidez
quando há ingestão de alimentos, principalmente gordurosos.

A dosagem alcoólica distribui-se por todos os órgãos e líquidos
orgânicos, mas concentra-se no cérebro. Cria um excesso de
autoconfiança, reduz o campo de visão e altera a audição, a fala e o
senso de equilíbrio. A aparente euforia que domina a pessoa,
chamada de excitação alcoólica, nada mais é do que a anestesia dos
centros cerebrais controladores do comportamento.

O organismo elimina o álcool pela transpiração (10%) e pela
oxidação (90%). Sua oxidação ocorre principalmente no fígado,
mediante um processo químico que o transforma em acetaldeído
(comportamento tóxico), depois em ácido acético (encontrado no
vinagre) e, finalmente, em água e dióxido de carbono.

O processo de eliminação se realiza num tempo determinado e não
pode ser acelerado por exercícios físicos, café forte, banho frio ou
remédios. Esses recursos populares conseguem apenas transformar
um ébrio sonolento num bêbado bem acordado. A única maneira de
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eliminar a bebida alcoólica 6. esperar passar o tempo necessário para
a transformação do álcool, ,elo fígado, em água e dióxido de carbono.

O estado de embriaguE alcoólica se define pela concentração
mínima de 0,6g de álcoo por litro de sangue. Entretanto, a taxa
percentual de álcool no or anismo é influenciada por variações entre
pessoas no que se refere ao peso, altura, quantidade e tipos de
alimentos existentes no estômago, assim como ao tempo decorrido
após o ato de beber.

Este projeto de lei visa chamar a atenção para o fato de que álcool e
direção não combinam e sua associação transforma o veículo numa
arma.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- 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 O 3.725/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu.
A Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial

e Industrial de Paracatu - PJcipa -, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Paracatu foi

fundada, em 6110/62, no Município de Paracatu, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo cargo que
exercem. E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
tendo como finalidades: sustentar e defender, perante o poder público
e onde quer que se faça necessário, os direitos, os interesses e as
reivindicações de seus associados; promover, por todos os meios ao
seu alcance, a perfeita união e solidariedade entre seus associados;
entre outros, conforme previsto em seu estatuto.

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

preliminar, e de Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.726/2006
Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Betesda, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evangélica

Betesda, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Igreja Evangélica Betesda, em pleno e regular

exercício desde 17/11/2002, com sede na R. Sete de Setembro, n2
456, Bairro Cabana, Município de Belo Horizonte, é uma associação
religiosa de direito privado, sem fins lucrativos, de personalidade
jurídica própria e caráter assistencial.

Tal entidade tem por base única a Bíblia Sagrada, como regra de fé,
e tem por finalidade difundir seus ensinamentos, em toda a sua
plenitude. E administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas
e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei & 12.972, de 1998,
esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora
apresentado.

- 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° 3.727/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Social Maranata,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural e

Social Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2006.
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Sargento Rodrigues
Justificação: O Instituto Cultural e Social Maranata, com sede no

Município de Ribeirão da? Neves, com pleno e regular exercício,
constituído em 14/12/98, está localizado na Rua João Ferreira da
Silva, 430 - Bairro Líndice. E uma entidade civil de caráter filantrópico
e beneficente, sem fins lucrativos, sendo também designada pela sigla
ICSM.

Tal entidade tem como finalidade promover a defesa de bens e
direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos, estimulando o
aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a
consecução dos objetivos dispostos no estatuto social.

O Instituto Cultural e Social Maranata foi declarado de utilidade
pública municipal em 30/6/005, por meio da Lei n° 2.849.

Assim, por preencher o 
1 
s requisitos da Lei n2 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 3.728/2006
Declara de utilidade pública o Projeto Social Guarda Mirim, com

sede no Município de Mário Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Guarda

Mirim, com sede no Município de Mário Campos.
Art. 20 - Esta lei entra emvigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Projeto Sc

exercício, com sede na RiJa
São Tarcísio, no Município
caráter filantrópico, sem fiós
beneficente e educativa.

cial Guarda Mirim, em pleno e regular
João Pereira do Amaral, n2 132 - Bairro
de Mário Campos, é uma entidade de
lucrativos, que presta assistência social,

Tal entidade tem como objetivo prioritário a assistência social a
crianças de baixa renda, adolescentes e adultos. Em suas atividades,
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o Projeto promove programas de assistência e cursos para promover
a adaptação da criança ou adolescente à sociedade, tirando-os das
ruas e auxiliando as famílias.

O Projeto Social Guarda Mirim foi declarado de utilidade pública
municipal em 26/5/2006, por meio da Lei flQ 312.

Assim, por preencher os requisitos da Lei fl 2 12.972, de 1998,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto
ora apresentado.

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

REQUERIMENTO
N 2 6.927/2006, da Comissão Especial contra a Invasão de Produtos

Chineses, solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado
com vistas à regulamentação da Lei n 2 15.177, de 2004. (- A
Comissão de Saúde.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses e da Comissão de
Saúde.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Transporte.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado George Hilton.
O Deputado George Hilton - Agradeço o desprendimento do

Deputado Gilberto Abramo, que nos concede esta oportunidade. Sr.
Presidente, nobres Deputados e Deputadas, órgãos da imprensa,
convidados e visitantes, senhoras e senhores, venho à tribuna para
agradecer a todos os que nos elegeram Deputado Federal.
Posteriormente, faremos, nesta tribuna, um balanço das nossas
atividades durante os oito anos que passamos nesta Assembléia,
como Deputado Estadual por dois mandatos, em que pudemos atuar
em defesa dos interesses de Minas nesta Casa, que tanto nos
ensinou. Certamente ainda voltarei a ocupar esta tribuna para fazer
esse balanço e, naturalmente, agradecer mais esta oportunidade que
o povo nos concede, agora para representar os interesses do Estado
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no Congresso Nacional.
Também gostaria de falar um pouco sobre a Associação Mineira de

Apoio aos Portadores de Psoríase - Amapp. Temos alguns colegas
médicos, como o Deputadõ Doutor Viana, aqui presente, que sabem
da importância, para os portadores dessa doença, de receberem
assistência e serem acompanhados, trabalho que vem sendo
realizado pela Amapp e do qual acho importante falarmos nesta
tribuna.

Essa instituição procura reunir os seus membros no último sábado
de cada mês para um encontro social e de descontração, no qual
médicos e psicólogos prõferem palestras, portadores da doença
fazem relatos, e são prestados esclarecimentos sobre o assunto.

A psoríase é uma doença não contagiosa, crônica, que está
relacionada a vários fatores, entre eles o emocional, o ambiental e o
genético. Manifesta-se na lpele, no couro cabeludo, nas unhas, nos
joelhos e nos cotovelos. Ainda não se sabe ao certo a causa da
doença, mas vários fatores interferem, como o frio e o calor,
alguns medicamentos e infõcções prolongadas. O portador da doença
deve levar uma vida mais calma e equilibrada, hidratando a pele. Esse
mal pode desaparecer por longos períodos e até sumir de vez.

A propósito, Presidente, apresentei nesta Casa o Projeto de Lei n°
1.95412004, que institui a Semana de Conscientização do Tratamento
da Psoríase, a ser comemorada, anualmente, na semana que inclua o
dia 29 de outubro, que é o Dia Mundial da Psoríase. Nessa semana,
conforme prevê o projeto, o Estado promoverá palestras para
esclarecer a sociedade sobre a psoriase - que tanto incomoda seus
pacientes -, reforçar a poição contra o preconceito e promover a
desmitificação da doença. E bom lembrar que a OMS, a pedido da
Confederação Européia de' Portadores de Psoríase, já instituiu o dia
29 de outubro como data definitiva para informar que 125 milhões de
pessoas no mundo são afetados pela psoríase e pela artrite psoriática.
E, portanto, um problema mundial, que deve ser tratado não só pela
área técnica, médica, mas, sobretudo, por esta Casa, que é a Casa do
povo e que deve propor urna legislação que promova a assistência a
essas pessoas.

A OMS dá algumas "dica" para o controle dessa doença: aceitá-la,
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de forma a levar uma vida normal; evitar o estresse emocional; ter um
"hobby"; praticar esportes, dormir e ter uma alimentação saudável,
sem exageros; evitar o uso de bebidas alcoólicas e cigarro; conviver
bem com a família e com os amigos, que podem ser de grande ajuda
na aceitação da doença e na convivência consigo mesmo.

A informação é também muito importante para diminuir, como disse,
o preconceito em torno da doença, e, por isso, a Amapp encontra-se
sempre disponível para cooperar, caso alguém necessite.

Entendemos que Minas Gerais deverá entrar nesse cenário,
aprovando a lei que promove essa semana. Portanto, quero contar
com o apoio dos nobres pares desta Casa.

Convém lembrar que, com o avanço da medicina, o tratamento da
psoríase deve ser divulgado e esclarecido, pois será benéfico para
todos.

Sr. Presidente, neste momento gostaria de solicitar a V. Exa. que o
Projeto de Lei n 9 1.954/2004 seja colocado em ordem do dia o mais
breve possível. Faço também esse apelo ao Eduardo, Secretário da
Mesa. Essa proposição já foi protocolada, para instituirmos a Semana
de Prevenção da Psoríase. Entendo que o projeto não terá rejeição
nem dificuldade para ser aprovado por esta Casa e terá um significado
muito importante para os portadores dessa doença.

Posteriormente, Sr. Presidente, ocuparei esta tribuna para fazer um
discurso sobre o balanço dos meus oito anos - dois mandatos - de
atuação nesta Casa, em que pude contar com o carinho, o respeito e
o apoio dos nobres pares e de todos os funcionários desta
Assembléia. Esta Casa é dinâmica e muito nos ensina. Na verdade,
nós, legisladores, temos muito mais a receber do corpo técnico desta
Casa do que a oferecer. Sou testemunha clara da importância e do
valor do Legislativo mineiro. Espero levar ao Congresso Nacional
lições importantes adquiridas neste Parlamento, as quais, com
certeza, servirão de embasamento para a minha caminhada nos
próximos quatro anos.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Inicialmente, quero
agradecer a V. Exa. o aparte e parabenizá-lo pelo seu
pronunciamento. Quero falar da satisfação de conviver com V. Exa. ao
longo destes quase oito anos. V. Exa. tem realizado um profícuo
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trabalho, apresentando cdmportamento exemplar de cidadão, ser
humano, parlamentar e homem público. Além disso, tem sensibilidade
e atende extraordinariamente a todos os seus eleitores. Que Deus e o
Espírito Santo o iluminem em sua estada no Congresso Nacional,
para que continue a produzir bons frutos em prol do povo mineiro e
também do povo brasileiro, lá que poderá promover projetos de
alcance nacional.

Com muita sinceridades desejo-lhe muito êxito em sua nova
caminhada. Parabéns por ua brilhante eleição!

O Deputado George Hilton - Sou eu quem lhe agradece, Deputado
Doutor Viana. Aliás, quero testemunhar aqui a importância de V. Exa.
como parlamentar e mineiro que tem pautado a sua vida pela defesa
dos reais anseios da nossa comunidade, abdicando da sua vida
profissional, muito bem-sucedida, para dedicar-se, integralmente, à
causa pública, de interesse dos mineiros. V. Exa. é um dos grandes
parlamentares desta Casal e, certamente, nos próximos quatro anos,
muito contribuirá, além do muito que já vem fazendo por todo o povo
mineiro. Muito obrigado por suas palavras.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Como disse,
voltarei a esta tribuna para fazer minha despedida deste Parlamento;
mas, no Congresso, estaremos sempre afinados com os reais
interesses de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com d palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para apresentar,
ainda que de maneira sintética, o resultado de uma importante
audiência pública das Comissões de Participação Popular e de
Fiscalização Financeira, realizada nesta Assembléia para debater a
revisão do Plano Plurianual para 2007, bem como a Lei Orçamentária.

Antes, porém, tratarei rapidamente de outro assunto. Neste dia tão
alegre para a 'nação" atletcana espalhada por toda Minas Gerais, não
poderia deixar de cumprimentá-la, bem como de externar a alegria
pelo retorno do Clube Atlético Mineiro à Série A do futebol brasileiro.
Sabemos a importância qüe tem o futebol para o povo mineiro e para
o povo brasileiro em geral. Em Minas Gerais, em particular, quando os
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limes brilham, o povo fica mais feliz. É evidente que o Atlético,
próximo de completar seu centenário, que se dará em 2008, não
poderia continuar na Série B, para onde nunca deveria ter ido.
Matematicamente, a classificação ainda não ocorreu, mas o clube tem
todas as possibilidades. Já posso dizer que o Galo subiu.

Sr. Presidente, destaco que, a cada ano, o processo de participação
e revisão do Plano Plurianual vem-se aperfeiçoando nesta Casa.
Começamos esse processo em 2003, com a discussão das
prioridades do Plano Plurianual. Envolvemos centenas de entidades
da sociedade civil, realizamos audiências, tendo sido uma delas
interiorizada, realizada no Vale do Jequitinhonha. Lembro-me de que,
no primeiro processo, foram apresentadas 202 sugestões. Foram
apresentadas 59 emendas, das quais foram aprovadas 35.

Ressalto que uma importante emenda incluiu mais um projeto
estruturador: Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Além
disso, uma emenda previu a revisão anual do Plano Plurianual, que
define as prioridades para o Estado nos quatro anos. No processo de
conquista da revisão anual, continuamos com esse procedimento
nesta Casa.

Este ano, quando ocorre a última revisão do Plano Plurianual, uma
vez que ele se encerra em 2007, novamente realizamos este debate.
A primeira questão que trazemos é que, a par da avaliação das
prioridades para 2007, fizemos uma avaliação da execução
orçamentária de 2006. Pela manhã, fiz questão de fazer,
publicamente, esse alerta, porque, dos 35 projetos estruturadores do
governo do Estado, praticamente 20 estão com execução
orçamentária inferior a 50%. E claro que esse dado é preocupante.

Queremos que o Orçamento seja de fato cumprido. O ano já está
terminando; logo, é muito importante que o Orçamento seja cumprido
rigorosamente. O próprio projeto estruturador de inclusão social de
famílias vulnerabilizadas está com uma execução da ordem de 48%. A
Secretária Maria Coeli, de maneira elegante, educada e consistente,
também apresentou algumas motivações que sustentam a execução
orçamentária interior ao desejável.

Mas, em outras áreas que não estavam aqui presentes, verificamos
também essa execução orçamentária mais lenta. Esse foi o primeiro
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alerta.
Na área da criança, por exemplo, de 80 ações espalhadas pelos

vários setores do goverr D, apenas 13 estão com a execução
orçamentária superior a 75' . Temos 32 ações voltadas para a criança
e o adolescente com p rcentual inferior a 50% de execução
orçamentária. Trata-se d um dado preocupante, que suscito
enquanto há tempo. E r osso papel também fiscalizar o Poder
Executivo. O Orçamento pr cisa ser cumprido. Não falo do Orçamento
Geral, mas sim dos proje os considerados prioritários pelo próprio
Estado.

Quanto à revisão do Plano Plurianual, em um aspecto hoje houve
unanimidade. Na proposta de revisão do Plano Plurianual para 2007,
veio a exclusão de um importante programa na área de segurança
alimentar, o Prosan - mutikão pela segurança alimentar e nutricional
sustentável no Estado. Esse programa é coordenado pela Conselho
Estadual de Segurança Alimentar - Consea -, presidido também pelo
nosso amigo D. Mauro Morblli.

O programa foi iniciado ainda na gestão do governo Itamar Franco e
teve prosseguimento neste governo. Todos os recursos desse
programa praticamente vieram do Ministério de Desenvolvimento
Social, do Ministro Patrus. No entanto, para nosso espanto, essa ação
do Prosan foi excluída das prioridades para o ano de 2007.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, isso acontece justamente agora,
quando o Estado tem umalei estadual de segurança alimentar - a Lei
Orgânica Estadual de Segurança Alimentar -, que foi aprovada por
esta Casa em 2005, entrando em vigor em abril de 2006. Quando
esperávamos uma participação maior do governo estadual em
políticas de combate à forie, deparamo-nos com a exclusão de um
programa voltado para apoiar associações, cooperativas e grupos
comunitários que desenvolvem iniciativas populares de combate
efetivo à mortalidade infantil e à desnutrição infantil, que combatem a
fome em Minas Gerais.

Esse é um aspecto impo 1ante, uma ação suprimida, e o argumento
apresentado foi que o convênio com o governo federal havia se
extinguido. Ora, combater a fome no Estado de Minas Gerais é uma
prioridade de todos, e também do governo estadual.
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Portanto, sem prejuízo de se renovar esse convênio, de buscar
recursos junto ao governo federal, coloco-me à disposição do governo
do Estado para fazer essa interlocução nos órgãos responsáveis pela
política de combate à fome do governo federal, que tem uma política
muito consistente. Já fiz isso em momentos anteriores da própria
aprovação do Plano Plurianual. Lembro-me de que a inclusão do
Prosan no programa Minas sem Fome partiu de um entendimento que
envolveu o Consea, a nossa bancada federal, que apresentou
emendas parlamentares, e o Ministério do Desenvolvimento Social.
Com isso, foi possível colocar o Prosan no Minas sem Fome como um
programa prioritário. Justamente agora, com o argumento de que o
convênio se extinguiu, o Estado acaba com o programa. Extingue não,
porque, tenho certeza, a Assembléia Legislativa acatará a emenda
popular apresentada pelo movimento social da área de segurança
alimentar, voltando com o Prosan, que atende hoje a centenas de
grupos que combatem efetivamente a fome no Estado de Minas
Gerais.

Talvez o Governador nem sequer tenha conhecimento da exclusão
desse programa. Digo isso porque, como há milhares de ações e
centenas de programas, provavelmente o Governador não tenha
conhecimento de tudo o que entra e sai no Plano Plurianual do ponto
de vista de ações.

Tenho a certeza de que o Governador Aécio Neves atenderá ao
nosso apelo de reinserir o Prosan no Plano Plurianual como prioridade
para 2007. Espero que consigamos reavivar esse convênio com o
governo federal, com recursos do MDS, do Programa Fome Zero, e
que o Estado também possa alocar recurso do seu próprio Orçamento
para essa importante área de combate à fome. Combater a fome em
Minas Gerais e no Brasil é uma prioridade ética de todos nós.
Esperamos que o governo do Estado faça sua parte, principalmente
agora que há um plano, uma lei específica, a Lei Orgânica da
Segurança Alimentar. Essa é a primeira questão objetiva. Solicitamos
que o Prosan conste nas prioridades do Plano Plurianual.

Outra questão importante diz respeito a algumas emendas que
apresentamos à LDO para equipar os conselhos tutelares de
equipamento de informática e de veículo. Os conselhos tutelares de
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cada Município mineiro, pa fazer e cumprir de maneira digna a seu
papel, precisam de veícu 1lo para efetivar o deslocamento, ir aos
distritos rurais e fazer o acompanhamento sociofamiliar. Queremos
ampliar recursos para essa área.

Os movimentos referentes à área da criança e do adolescente
fizeram algumas observações importantes. Infelizmente, hoje nos foi
revelado um dado assustador do Pnad: Minas Gerais está em 17
lugar na ocorrência de caos de trabalho infantil, atrás de Estados
como Sergipe, Espírito Sapto e alguns Estados do Nordeste, onde o
trabalho infantil é grande. Minas Gerais é o único Estado do Sudeste
que apresentou um acréscimo do trabalho infantil. Portanto,
precisamos ampliar as políticas de prevenção ao trabalho infantil e de
retirada das crianças que ainda estão nessa situação, bem como
ampliar os recursos para a área de combate à violência e à
exploração sexual. Emendas populares nessa linha também serão
apresentadas.

Cobramos do governo do Estado questões relacionadas com o
funcionalismo público estadual. Temos de debater melhor a política
remuneratória, o projeto que está em tramitação nesta Casa. Várias
entidades e servidores se manifestaram neste Plenário. Foram
solicitados maiores esclarecimentos acerca do projeto voltado para a
juventude mineira, o programa Poupança Jovem. Esse projeto,
apresentado na campanha eleitoral, terá R$50.000.000,00 para o
Orçamento de 2007. E evidente que o protagonismo da juventude em
nosso Estado é fundamental, e é importante que o Estado desenvolva
programas próprios de transferência de renda.

Vejo com bons olhos o investimento do Estado em programa de
transferência de renda para a juventude. Gostaríamos de obter mais
informações sobre a própria gestão do projeto e reinserir no Plano
Plurianual a ação do Siafi Cidadão, que nada mais é que a
disponibilidade, pela inter7et, para o cidadão, de todos os dados da
execução orçamentária, das metas físicas e de transparência da
gestão do Estado. Não entendemos por que essa ação foi excluída do
Plano Plurianual justamene no momento em que o Brasil clama por
maior transparência na gestão do recurso, no conhecimento e na
publicidade dos Orçamentas.
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O Secretário Tadeu Barreto, também sempre presente a esta Casa,
esteve aqui e disse que o governo tem um projeto - parece-me que é
o Portal 2007 - para disponibilizar essas informações. Se existe essa
intenção, então vamos traduzi-ia na previsão do Plano Plurianual,
porque, às vezes, somente boa-vontade não é suficiente para
conseguir os recursos e disponibilizar os meios necessários para
efetivá-la. Queremos também reinserir o programa Siafi-Cidadão na
linha de prioridades para 2007.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que as entidades terão até sexta-
feira para apresentar emendas populares. A Comissão de
Participação Popular, em conjunto com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, irá analisá-las na semana que vem.
Provavelmente, mais uma vez teremos muitas emendas populares
aperfeiçoando o Plano Plurianual e o Orçamento do Estado. A
Assembléia de Minas e as entidades da sociedade dão exemplo ao
Brasil de como é possível participar diretamente das atividades do
Poder Legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2 2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2 0 Parte da reunião, com a 1? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 9 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição &
103/2006, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, à Proposta de
Emenda à Constituição n 2 98/2006, do Deputado Jayro Lessa e
outros, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2006.
Fávio Avelar, 32-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, as propostas de emenda à

Constituição tratam de qual assunto?
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O Sr. Presidente - T	da reeleição da Mesa desta Casa.
de Comunicações

- A seguir, o Sr. P sidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentac nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - api 'ação, na 18 Reunião Ordinária, em
7/11/2006, do Requerimc o n Q 6.89412006, do Deputado Miguel
Martini; e de Transporte - xovação, na 12 Reunião Ordinária, em
7/11/2006, do Projeto de n 2 3.166/2006, do Deputado Zé Maia, e
dos Requerimentos ns 6. 1 e 6.912/2006, do Deputado Leonardo
Moreira (Ciente. PubIique-

Questão de Ordem
O Deputado João Leite Sr. Presidente, apenas para registrar no

Plenário a presença do Deputado Carlos Mosconi, eleito para a
próxima legislatura.

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

sela encaminhado à Prefeitura Municipal de Uberaba pedido de
informação sobre a ausência de plano de ação de combate à dengue
nesse Município. Tal plano de ação permitiria recebimento de recursos
financeiros suplementares oriundos do Estado para o combate à
dengue. Requer, ainda, se peçam informações relativas à estrutura de
atendimento dos casos diagnosticados de dengue hemorrágica no
Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos
Chineses, solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento
por 30 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Pre4idência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadhs e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 9, às 9
horas, nos termos dos ebitais de convocação, bem como para a
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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 29 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 29/6/2005

Às 1 Oh35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Ermano
Batista, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a Deputada Maria Tereza
Lara e o Deputado André Quintão, membros da Comissão de
Participação Popular. Estão presentes, também, os Deputados Alberto
Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Edson Rezende,
Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro, Marlos
Fernandes, Paulo Cesar, Sargento Rodrigues e Weliton Prado.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza
Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 debater, em audiência pública, os Projetos de Lei
n 2s 2.416 e 2.417/2005, do Governador do Estado, que se referem ao
Programa Máquinas para o Desenvolvimento. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto objeto dessa reunião. Registra-se a presença dos Srs. Wilson
Nélio Brumer, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente da
Associação Mineira de Municípios; Bonifácio Mourão, Prefeito
Municipal de Governador Valadares, Carlaile Pedrosa, Prefeito
Municipal de Betim; Nilson Souto, Coordenador da Frente Mineira de
Prefeitos, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, na qualidade de autora do requerimento, tece suas
considerações e concede a palavra ao Deputado André Quintão,
também autor do requerimento que deu origem ao debate. Em
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seguida, passa a palavra aoDeputado Domingos Sávio, Presidente da
Comissão de Fiscalizaçãb Financeira e Orçamentária 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 iavratiira da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Elisa Costa - Jayro

Lesse - Miguel Martini - André Quintão - Maria Tereza Lara -
Sebastião Helvécio.	-

ATA DA 27 REUNIÃO OF1DINARIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19

LEGISLÀTURA, EM 18/10/2006
As 9h14min, compareceri na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Paulo de Moura
Ramos, Secretário Municipal de Governo, e da Sra. Solange Parola,
Coordenadora Administrativa de Gabinete da Secretaria de Defesa
Social, publicados no "Diário do Legislativo" de 7/10/2006; dos Srs.
José Elcio Santos Montéze, Diretor-Geral do DER-MG, e Sílvio
Musman, da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais,
publicados no 'Diário do Legislativo" de 27/9/2006. Passa-se ã 3 2 fase
da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. O Deputado Paulo Cesar se ausenta da
reunião. O Presidente comunica que não há quórum para votação de
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
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trabalhos.
Sala das Comissões, 1 9 de novembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente Roberto Ramos - Doutor Ronaldo.
ATA DA 19? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/10/2006
Às lShlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Paulo Cesar e Edson Rezende
(substituindo este ao Deputado Carlos Gomes, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), 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 Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo", na data
mencionada entre parênteses: ofício dos Srs. Robson Braga de
Andrade, Presidente do Sistema Fiemg (221912006); Newton de Mello,
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos e do Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas
(7/10/2006). 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 votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.855 e
6.882/2006. 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, 1 9 de novembro de 2006.
Carlos Gomes, Presidente - Maria Olívia - Padre João.
ATA DA 19 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N 9 17.099, EM 25/10/2006

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô
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Moraes e os Deputados Arlen Santiago e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião, esclarece que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. A Presidente determina a
distribuição das cédulas l de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Arlõn Santiago a atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos para Presidente a
Deputada Jô Moraes e para Vice-Presidente o Deputado Arlen
Santiago, ambos por unanimidade. A Presidente designa o Deputado
José Henrique para ser o relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência algradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 31/102006, às 141h15min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2006.
José Henrique, Presidenté - Marlos Fernandes - Jayro [essa.

ATA DA 10 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4g SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19

LEGISLATURA, EM 26/10/2006
Às 9h30min, comparecêm na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Marlos Fernandes
(substituindo o Deputado 1jalma 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 do Deputado
Marlos Fernandes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e comunica o recebimento
do Projeto de Lei n2 3.555 1  2006, em turno único, para o qual designou
relatora a Deputada Vanessa Lucas Passa-se à V Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação cio Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
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flQ 3.555/2006. 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, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Laudelino Augusto.
ATA DA 28q REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 1/11/2006

Às 91h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Doutor Ronaldo (substituindo este
ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Vinícius de Souza Chaves, Promotor
de Justiça da Comarca de Frutal, comunicando a instauração de
procedimentos administrativos relativos ao controle externo da
atividade policial; da Sra. Gláucia Costa Boaretto, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Poços de
Caldas, encaminhando cópia de documentos referentes aos óbitos de
recém-nascidos ocorridos na Irmandade do Hospital da Santa Casa
dessa cidade; e do Cel. PM Gilmar Simões de Lima, Comandante da
42 Região da PMMG, publicado no "Diário do Legislativo" de
19/10/2006. Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (8), em que pede sejam solicitadas ao
Secretário de Defesa Social providências em relação a representação
subscrita por detentos da cadeia pública de Raul Soares, em que são
relatadas violações a seus direitos, e sejam solicitadas à
Subsecretaria de Administração Penitenciária medidas em relação a
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benefícios legais a que os presos alegam fazer jus; sejam solicitadas
ao Chefe da Polícia Civil 'providências em relação a representação
subscrita por detentos da cadeia pública de Raul Soares, em que são
relatadas violações a seus direitos; seja encaminhada ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo
Horizonte cópia de representação que contém reclamações contra a
atuação de agentes da Guarda Municipal, em 24/8/2006, nas
dependências do Parque Municipal; seja encaminhada ao Conselho
das Corregedorias de Polícia do Estado cópia das notas taquigráficas
da reunião desta Comissão em 20/9/2006, em que consta denúncia da
existência, nas corporações policiais, de banco de dados que
identificaria militantes de ' direitos humanos; seja realizado fórum
técnico nesta Casa, em 2007, para debater as propostas
apresentadas para o segundo Plano Mineiro de Direitos Humanos,
que será discutido em seminário da Subsecretaria de Direitos
Humanos, nos dias 11, 12 e 13/12/2006; seja determinada a
participação formal desta 'Comissão, da Consultoria Temática e da
assessoria desta Casa no seminário preparatório do segundo Plano
Mineiro de Direitos Humanos, organizado pela Subsecretaria de
Direitos Humanos; e seja realizada visita desta Comissão à Guarda
Municipal de Belo Horizonte, juntamente com entidades de defesa dos
direitos humanos e a Ouidoria desse órgão, para conhecer o seu
funcionamento e sua formação; e dos Deputados Durval Angelo,
Roberto Ramos e Doutor Ronaldo, em que pedem sejam solicitadas à
Corregedoria da Polícia Militar providências com relação a denúncia
feita pelo Sr. Lucas Baldi Santos Brito, que alega ter sido agredido por
policiais militares. 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 trabalhosj

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - José Henrique - Elisa

Costa.
ATA DA 23 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
4ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM

1/11/2006



277

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim Sawan, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado
Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à Y Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Fahin Sawam, em
que solicita seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Uberaba com
pedido de informações que justifiquem a ausência do Plano de
Controle de Ação de Combate à Dengue naquele Município. Tal plano
de ação permitiria o recebimento de grande monta de recursos
financeiros suplementares oriundos do Estado para o combate à
dengue. Solicita ainda informações relativas à estrutura de
atendimento dos casos diagnosticados como dengue hemorrágica no
Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo.

ATA DA 27 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 19/1 1/2006
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Carlos Gomes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Dàputado 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 a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Eduardo Eric Martins de
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Toledo, Chefe da Assessoia Parlamentar do Ministério das Cidades,
publicado no "Diário do Legislativo" de 28/10/2006. Passa-se à 12
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Laudelino Augusto, que conclui pela aprovação, no 1 2 turno, do
Projeto de Lei n9 2.562/2005 na forma do Substitutivo n g 2, o
Deputado Carlos Gomes solicita adiamento de discussão, pedido
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2? Fase da 20 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
n9s 3.513/2006 (relator: Qeputado Doutor Ronaldo); e 3.547/2006
(relator: Deputado João Leite), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a vbtação, é aprovado o Substitutivo n 2 1 ao
Requerimento n 2 6.53712096, em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental
- Copam, Sr. José Carlos C arvalho, pedindo sejam revistos os critérios
de classificação de potencial poluidor adotados para os setores de
facção e confecção de roupas, peças de vestuário e artefatos diversos
e de lavanderias industriais que realizem tingimento, amaciamento e
outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e artefatos
diversos de tecidos, adotados na Deliberação Normativa n 2 74/2004, a
partir de estudos adicionais e da reabertura da discussão com os
setores interessados. Passa-se à 32 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, em que solicita seja realizada audiência pública na
cidade de Montes Claros para conhecer e debater, com as entidades,
e os cidadãos, o Projeto de Lei & 3.37412006, do Governador do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
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Laudelino Augusto, Presidente; Doutor Ronaldo -João Leite.
ATA DA 202 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM l/11/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Carlos Comes e Padre João
(substituindo este a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Comes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2? Fase da 21 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.883 e
6.909/2006. Registra-se a presença da Deputada Cecilia Ferramenta.
Passa-se à 3 1 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 Carlos Gomes (2), em que solicita seja realizada audiência
pública para tratar da atual situação do turismo no Estado; e seja
realizada audiência pública no Município de Juiz de Fora, para discutir
a importância do restabelecimento do transporte ferroviário de
passageiros e trens turísticos no trecho entre Matias Barbosa e
Barbacena; Padre João, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Turismo e de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para discutir, em audiência pública, o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem -, realizado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
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Paulo Cesar, Presidente - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta.

TRAMITÕÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.881/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores dos
Bairros da Nova Cidade - AMN -, com sede no Município de Santa
Rita do Sapucaí.

A proposição foi enviadaà Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidde, 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 Associação de Moraddres dos Bairros da Nova Cidade, de Santa

Rita do Sapucaí, em funcionamento desde 2002, tem como objetivos
primordiais o aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade, o
estreitamento dos laços sociais, assim como o zelo pelo seu bem-
estar.

Dessa maneira, presta absistência aos menos favorecidos; promove
atividades sociais, culturais e desportivas; realiza convênios com
entidades públicas e privadas visando ampliar suas iniciativas.

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

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

n2 2.881/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.088/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputadol Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
da Medicina - ACBM -, com sede no Município de Itajubá.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1993 no Município de Itajubá,

tem como objetivo essencial realizar obras e implementar ações para
melhorar a qualidade de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades de caráter assistencial, cultural,
recreativo, desportivo e educacional; protege a saúde da família;
combate a fome e a pobreza; promove a integração de seus
associados no mercado de trabalho; orienta sobre a conservação do
meio ambiente.

Para a manutenção de seus trabalhos, firma convênios e parcerias
com entidades públicas e privadas.

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

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

n2 3.08812006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.097/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado André Quintão, objetiva
declarar de utilidade pública a Interassociação dos Amigos dos Bairros
de Itabira, com sede nesse Município.

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica,
constitucional e legal. Vem ela agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.
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A Interassociação dos Aniigos dos Bairros de Itabira é uma entidade
civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver um importante
trabalho nas áreas de assistência social, educação, saúde, cultura,
esporte e lazer, visando à' proteção da família, da maternidade, da
infância e da terceira idade. Merece destaque, ainda, as suas
iniciativas na organizaçã e integração comunitária, procurando
estimular o desenvolvimepto de projetos de fundação de novas
associações de bairro.

Para consecução de suas atividades, articula-se com órgãos
públicos que atuam diretamente na área de assistência social, de
forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para
realização de suas finalidades específicas.

Tendo em vista a exposição de motivos, ela está habilitada a
receber o título de utilidade pública.

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

3.09712006, em turno únicd.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.148/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Profissional
dos Trabalhadores na Construção Civil, com sede no Município de
Passos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", ão Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Profissional dos Trabalhadores na Construção Civil de

Passos é uma entidade civil sem fins lucrativos, constituída com o fim
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essencial de promover estudos e coordenar ações voltados à proteção
de seus membros.

Pautando-se pela busca da solidariedade social e pela preservação
dos interesses dos seus filiados, ela atua em colaboração com os
poderes públicos e demais associações, como órgão técnico e
consultivo.

Além dessas atividades, a Associação visa promover a fundação de
cooperativas de consumo e de crédito, manter serviços de assistência
judiciária para os associados, fundar e manter escolas, especialmente
de ensino técnico profissional.

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

n 2 3.14812006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.190/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Santo Antônio da Barra, com sede no Município
de Pedro Leopoldo.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma apresentada.

Dando continuidade à tramitação, compete agora ao presente órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação, fundada em 241511983, tem como finalidade

estimular, orientar e coordenar os moradores do Bairro Santo Antônio
da Barra para que exijam da administração pública a execução e o
aprimoramento de serviços da sua competência na área de segurança
pública, saneamento, infra-estrutura urbana e outros que impliquem a
preservação da melhor qualidade de vida do cidadão.
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Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a
coletividade, consideramos a entidade merecedora do título
declaratório de utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

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

3.19012006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 dë novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.360/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Esmeraldas - Apae de Esmeraldas, com sede nesse
Município.

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

1 Fundamentação
A referida entidade, fundada em 2002, no Município de Esmeraldas,

sintetiza o seu espírito filantrópico no trabalho que realiza em prol do
excepcional.

Entre os serviços a ele prestados destacam-se: medidas de âmbito
municipal que visem assegurar-lhe atendimento nas áreas
educacional, cultural, assistencial, de saúde e de esporte; formulação
de projetos que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa
com deficiência; realização de estatísticas, estudos e pesquisas
propiciando o avanço científico e a permanente formação e
capacitação de profissionis e voluntários que atuam na Apae.

Dessa maneira, promove a melhoria da qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiência em consonância com a política
adotada pela Federação Nacional das Apaes e pela Federação das
Apaes do Estado.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 9 3.360/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.387/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a União Operária de
Governador Valadares, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo promover a qualificação e a

requalificação da mão-de-obra disponível, visando ao aumento da
produtividade com qualidade.

No contexto social, atua na comunidade combatendo o desemprego
e a pobreza por meio da promoção e execução de programas
diversos. Objetiva, também, preservar e divulgar a memória histórica
da classe trabalhadora.

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

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

3.387/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.395/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria da Deputada. Cecília Ferramenta, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bela
Vista, com sede no MunicíØio de Ipatinga.

A matéria foi examindda preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é urna associação civil sem fins lucrativos, que

atende a crianças sem distinção de credo e raça e tem por finalidade
propiciar-lhes atividades socioculturais e recreativas, entre outras.

Tendo em vista a consecução desses objetivos, poderá mobilizar os
usuários para atuação conjunta na solução de seus problemas pelo
aproveitamento dos recursos disponíveis na própria comunidade, bem
como pela canalização de recursos públicos ou particulares.

Em virtude da relevância social de seu propósito e de suas
atividades, ela se faz merecedora do pretendido título declaratório.

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

n2 3.395/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 d novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.397/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Evangelista - Acre -, com sede no Município de Nanuque.

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
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A referida Associação, constituída em 2000, tem como objetivo
assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania dos
moradores e trabalhadores rurais da Vila Gabriel Passos, do
condomínio Treze Irmãos e de fazendas adjacentes, situados no
Município de Nanuque.

Para cumprimento de suas finalidades, realiza campanhas
educativas e ações que visem à melhoria de sua qualidade de vida;
protege a saúde da família; desenvolve atividades de caráter
educacional, cultural e esportivo; combate a fome e a pobreza;
promove a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência; busca a integração de seus associados no mercado de
trabalho e executa programas habitacionais por meio da doação de
material de construção e organização de mutirões.

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

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

n2 3.397/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.401/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Instituto Educacional e Afins Ágape -
IEAA -, com sede no Município de bSete Lagoas.

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 referida entidade tem por objetivo permanente a defesa dos

interesses das crianças e jovens, com idade escolar de 6 a 16 anos,
residentes no Município de Sete Lagoas, proporcionando-lhes um
ambiente propicio à sua formação biopsíquica e social. Dessa
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maneira, presta assessoria educacional e profissionalizante aos seus
assistidos, contribuindo para que eles assumam seu próprio
desenvolvimento. Ajuda-os, assim, a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais e sociais.

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

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

n 2 3.401/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 8 dõ novembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.424/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Social Canaã - Assoc -, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclüsivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, de natureza assistencial, tem por objetivo

precípuo promover o bem-Star social com ações concretas que visem
à proteção da família, de gestantes, crianças, adolescentes e idosos.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para a realização de suas
finalidades específicas.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração estadual de utilidade pública.
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Conclusão
Em lace do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

3.424/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.425/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Coração de Mãe,
com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos, tem como finalidade

primordial assistir gratuitamente, em regime de semi-internato,
crianças carentes até 6 anos de idade.

Seu trabalho inclui a realização de eventos culturais, esportivos e
recreativos; a defesa dos direitos dos seus assistidos em
conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente;
manutenção de um núcleo de apoio a famílias carentes; celebração de
convênios com entidades públicas e privadas, visando ampliar e
subsidiar suas iniciativas.

Dessa maneira, busca melhorar as condições de vida e o bem-estar
dessas crianças, para que possam crescer e desenvolver-se em um
ambiente saudável e harmônico.

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

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

n Q 3.425/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

rs
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.443/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado €élio Moreira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Casa Grande,
com sede no Município de Contagem.

A proposição foi enviada :à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidde, 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 Associação Esportiva Casa Grande, fundada em 1978,  possui por

finalidade implementar a difusão do civismo e da cultura física,
principalmente o futebol, podendo, ainda, praticar e competir em
várias outras modalidade 1s esportivas amadoristas especializadas,
inclusive o futebol feminipo. Realiza, também, reuniões de caráter
social, cívico e cultural com o intuito de promover maior entrosamento
entre os seus associados.

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

Conclusão
Pelas razões expostas 11 opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n 9 3.443/2006, em turno rico.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.459/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Grupo Colibri da Terceira Idade de
Santo Antônio do Aventureiro, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridiciddde, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n9 1, que aPreserfitou. Vem agora a matéria a esta Comissão
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para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo congregar pessoas da terceira

idade, residentes no Município de Santo Antônio do Aventureiro,
assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Dessa maneira, realiza um trabalho de valorização e fortalecimento
pessoal e social dos seus assistidos; conscientiza-os sobre os seus
direitos: promove atividades culturais, educativas e de lazer.

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

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

n 2 3.459/2006 com a Emenda n 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.499/2006

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Nascente do Confisco - Nascente
da Paz à fonte de água situada no Parque Ecológico Doutor Cézar
Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto Confisco, no Município de
Belo Horizonte.

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

Fundamentação
Esclarece o autor da matéria que a proposta de se dar o nome de

Nascente do Confisco - Nascente da Paz à referida fonte d'água
atende à reivindicação de moradores das imediações e de alunos das
Escolas Municipais Anne Frank e Sônia Braga, da Escola Maria Alice

La
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Nacif e do Curumin Salesiano, formulada em decorrência de
campanha realizada em 2004 para preservação e recuperação
daquele corpo de água.

Além disso, a proposta conta com o apoio da Secretaria Regional da
Pampulha, da Preteiturd de Belo Horizonte, que a elaborou
conjuntamente com as escolas da região.

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

& 3.499/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.505/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Ancianato Antônio Frederico Ozanam,
com sede no Município de Três Corações.

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
O Ancianato Antônio Frederico Ozanam, sem fins lucrativos, tem por

finalidade essencial prestar atendimento aos idosos, especialmente
aos carentes, residentes no Município de Três Corações, e envida
esforços na busca de soluções práticas para o seu bem-estar. Na
consecução dessa meta, mantém estabelecimento destinado a abrigá-
los, proporcionando-lhes assistência material e espiritual.

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

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

n2 3.505/2006 em turno único.
Saia das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.515/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a entidade denominada Ação - Esporte,
Cultura e Capacitação, com sede no Município de Uberaba.

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 referida entidade tem por objetivos principais e permanentes a

defesa dos interesses das crianças e jovens, promovendo o
intercâmbio social, cultural e esportivo entre eles e outros grupos ou
entidades: a formação científica, cultural, moral, cívica e física da
juventude universitária e de nível médio, bem como das crianças do
ensino fundamental.

Pratica a assistência social, pois assiste as famílias carentes e
combate a pobreza. Além do mais, participa de ações que incentivam
o desenvolvimento econômico e social; orienta sobre a preservação
do meio ambiente e promove o desenvolvimento sustentável.

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

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

n g 3.51512006 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Leonídio Bouças, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.537/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.537/2006
visa a dar a denominação de Escola Estadual Professora Hilda Moura
à Escola Estadual de Três Barras, localizada no Município de

LJ
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Taparuba.
Examinada preliminarn

Constituição e Justiça,
constitucional idade e leç
deliberar conclusivamente
103, 1, "b", do Regimento Ir

ite a matéria pela
que concluiu por si
idade, cabe agora a
)bre o projeto, conforme
rno.

Comissão de
'a juridicidade,
esta Comissão
preceitua o ai.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo
colegiado da Escola Estadifial de Três Barras, de Ensino Fundamental
(da 52 à 8 série), situada na Rua Tiradentes, 147, Povoado de Três
Barras, no Município de Tajaruba, o qual, em reunião realizada no dia
27/4/2006, homologou pela unanimidade dos votos de seus membros
a indicação do nome da Profa. Hilda Moura para denominar aquela
unidade de ensino.

A homenageada nasceu em 1912 e teve sua vida profissional
marcada pela carreira de educadora na Escola Rural de Três Barras,
onde acumulava a função de Secretária da escola. Merece destaque,
também, a sua participação em diversos trabalhos de teatro
desenvolvidos juntamente com a comunidade. Faleceu em 1994.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada
homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome, para
denominar o referido bem público.

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

n 9 3.537/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.539/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo seja dada a denominação de Escola Estadual São Judas
Tadeu à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada
na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, no Município de
Governador Valadares.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos dos arts. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar São Judas

Tadeu, conforme justificação apresentada pela Secretária de Estado
de Educação, em que registra a não-existência, no Município de
Governador Valadares, de estabelecimento, instituição ou próprio
oficial do Estado com igual denominação.

Portanto, a homenagem que se presta a São Judas Tadeu para
denominar aquele bem público revela-se oportuna.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.539/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.55012006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Banda Marcial Machado Alves - Bammalves -, com sede
no Município de Passa Vinte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na sua forma original.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a mesma, com base nos
termos do art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Bammalves é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em

2001, que tem como principal finalidade facilitar aos seus associados
livre acesso a diversas fontes culturais e, especialmente, dar

rÃ
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assistência ao aperfeiçoamento técnico-musical e artístico dos seus
componentes.

Entre suas múltiplas atividades merecem destaque os projetos
artísticos e culturais que são desenvolvidos, buscando melhor difundir
nossos valores.

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a citada entidade
perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

3.550/2006 em turno únicoJ
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.565/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do
Excepcional - Apae de Funilândia, corri sede nesse Município.

A proposição foi enviada! à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n2 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação tem como finalidade promover a melhoria da

qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, residentes
no Município de Funilândia.

Entre os serviços a elas prestados, destacam-se a coordenação e a
execução na sua área de atuação dos objetivos, dos programas e da
política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional
das Apaes, assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e
a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; a realização
de estatísticas, estudos e pesquisas propiciando o avanço científico e
a permanente formação e capacitação de profissionais e voluntários
que atuam na Apae; a prestação de serviços gratuitos aos mais

14
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necessitados; a reivindicação junto aos órgãos públicos de políticas
que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa portadora de
deficiência.

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

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

n 2 3.565/2006 em turno único, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.603/2006

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei flQ

3.60312006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Proteção ao Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Turismo - Aspromat -, com sede no Município de Brumadinho.

Examinada preliminarmente a matéria 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
Fundada em 2003, a referida Associação Comunitária é entidade

civil sem fins lucrativos, que se vem destacando na formação e
capacitação de agentes comunitários em áreas de interesse ligadas à
preservação ambiental e ao turismo, além de uma atenção especial ao
melhoramento dos sistemas ecológicos e sua proteção.

Inserem-se entre as suas atividades o intercâmbio da informação
técnica e científica sobre temas ecológicos e de turismo; as parcerias
com instituições de objetivos similares, setores governamentais ou
privados que trabalhem com temas vinculados à ecologia, à proteção
ambiental e ao turismo; a captação de recursos para a realização das
finalidades previstas em seu estatuto.
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Na busca do cumprimento de seus objetivos programáticos, conta
com a participação e colaboração da comunidade, sempre com o
intuito de promover e assegurar uma melhor qualidade de vida para a
população em geral.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja reconhecida e
declarada de utilidade pública.

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

n Q 3.603/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO 11 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 9111/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n2s 685, 686, 687 e
68812006 (encaminham os Projetos de Lei ns 3.729 e 3.730/2006 e
emendas ao Projeto de Lei n2 3.457/2006 e ao Projeto de Lei
Complementar n Q 86/2006, respectivamente), do Governador do
Estado - Proposta de Ação Legislativa n 9 655/2006, de Autoria
Popular - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei &s 3.731 a 3.73312006 - Requerimentos
n 2s 6.928 a 6.934/2006 - Proposições não Recebidas: Requerimento
do Deputado Weliton Prado - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados Sávio Souza Cruz e
Biel Rocha - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Gustavo
Valadares, da Deputada Jô Moraes e dos Deputados Laudehno
Augusto e João Leite - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô
Moraes - João Biliar - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
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Olívia - Maria Tereza [ara' - Manos Fernandes - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa [ucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 1 4h9min, 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.

1Pafle
1 Fase (Expediente)

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

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

Correspondência
- O Deputado Gilberto Abramo, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 9 685/2006

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Exjelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de São Miguel do Anta imóvel com área
de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no lugar denominado
"Muqueca", na Fazenda Monte Carmelo, registrado sob o n 2 R-30.508,
Livro 3-AS, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

A doação com objetivo de ações culturais e educacionais atende o
interesse público da comunidade local.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI P 3.729/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do
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Anta o imóvel que especifica.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Miguel do Anta imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros
quadrados), situado no lugar denominado "Muqueca", na Fazenda
Monte Carmelo, registrado sob o n 2 R-30.508, Livro 3-AS, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único . O imóvel a que se refere o 'caput' deste artigo
destina-se ao funcionamento de um Centro Comunitário para eventos
socioculturais e educativos.

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

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 ad. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 686/2006

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a permutar com a União imóvel situado no
Município de Uberaba.

A permuta previamente acertada com a União e com o Município de
Uberaba, tem por finalidade dotar a unidade do Corpo de Bombeiros
Militar de Uberaba de uma sede compatível com as suas atividades,
dentre elas é de destacar a sua localização estratégica e área
suficientemente ampla para abrigar as suas instalações.

Com vistas a tais objetivos, a União concordou em transferir ao
Estado uma área de 10.256,21m 2, em local privilegiado, capaz de
acolher satisfatoriamente todas as dependências da 3 2 Cia. de
Bombeiros. Embora o Estado vá transferir à União uma área de
apenas 874,42m2, a diferença de valores dos imóveis permutados
será de responsabilidade do Município de Uberaba, conforme ajuste já
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firmado pelo Prefeito Municipal de Uberaba e o Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar, com pleno assentimento do representante
da União, Dr. Rogério Veiga Aranha, Gerente Regional de Minas
Gerais da Secretaria do Pah'imônio da União.

Como se vê, a permuta reveste-se de inegável interesse público,
uma vez que virá criar corjidições para que a 3? Cia. seja elevada à
categoria de Batalhão, pôdendo assim melhor atender não só a
Uberaba, bem como a toda região do Baixo Triângulo e o Planalto de
Araxá.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.730/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União imóvel que

especifica, situado no Muniípio de Uberaba.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com a União

imóvel de propriedade do Estado, constituído pela área de 874,42m2,
a ser desmembrado de área maior, situado no Bairro Fabrício, da
cidade de Uberaba, com 24,80m de frente para a Rua Treze de Maio,
tendo as seguintes confrontações: pelo lado direito, com terreno do
Estado; daí, segue em linha quebrada na extensão de 5,50m, deflete
à direita, na distância 5,48m; daí, deflete mais à direita, na distância
de 20,50m; daí, deflete à esquerda, na distância de 5,00m; pelos
fundos, confronta com terrenos da Nelita Sinibalde e Eugênio
Rodrigues Borges, numa'extensão de 30,27m; pelo lado esquerdo,
fechando o perímetro, confronta com terrenos do Município de
Uberaba, numa extensão de 39,23m, perfazendo 874,42m 2, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, Matrícula
n° 11.700-001, pelo imóvel de propriedade da União, com a área de
10.256,21m 2, situado no Bairro Santa Maria, nas Ruas Florianópolis,
Centenário, Niterói e Avenida Nenê Sabino, constituído pelos lotes 01
a 27 da quadra 19, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Uberaba, Matrícula n 0 45.403, livro 2.

Art. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei serão permutados sem
torna às partes.
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Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 68712006

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n 2 3.467, de 2006,
relacionado com a fixação do efetivo da Polícia Militar até o ano de
2010.

A alteração relativa aos quantitativos de militares distribuídos entre
os diversos postos e graduações atende a novos cálculos em face da
sistemática de promoção a ser implementada com a aprovação do
Projeto de Lei Complementar n Q 86, de 2006.

A presente proposta se faz acompanhar de Exposição de Motivos do
Comandante-Geral da Policia Militar.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N 9 3.467, DE 2006.
Dê-se ao anexo do Projeto de Lei n 2 3.467, de 6 de julho de 2006, a

seguinte redação:
As tabelas referente a "Distribuição do Efetivo da Polícia Militar

até o ano de 2010" foram publicadas no "Diário do Legislativo" de
11.11.2006.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelência a minuta de alteração ao Projeto de

Lei nO 3.467, de 6 de julho de 2006, já enviado e em trâmite na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relacionado com a
fixação do efetivo da Polícia Militar até o ano de 2010.

O documento sofreu alteração relativa aos quantitativos de militares
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distribuídos entre os diversos postos e graduações em razão de
alguns erros de digitação, ocorridos na minuta original, e de novos
cálculos em face da sistemática de promoção a ser implementada
com a aprovação do Projeto de Lei Complementar & 86/06.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência considerações de
elevado apreço e estima.

Respeitosamente,
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n 3.467/2006. Publicada, fica a

Mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N Q 688/2006

Belo Horizonte, 9 de novémbro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, erriendas ao Projeto de Lei Complementar nQ
86, de 2006, que dispõe sobre a alteração da Lei n 9 5.301, de 16 de
outubro de 1969.

A presente proposta se faz acompanhar de Exposição de Motivos
dos Comandantes-Gerais dia Policia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar.

Essas, Senhor President, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares as emendas ao referido projeto
de lei complementar.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governadoç do Estado.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR M 86, DE 2006
Art. l - Dê-se ao inciso VI do ai. 5Q da Lei n2 5.301, de 16 de

outubro de 1969, a seguinte redação:
"Art.52-.......................
VI - ter altura mínima de 1,60 metro, exceto para oficiais do Quadro

de Saúde;

Art. 2 - O art. 5Q da Lei nY 5.301, de 1969, fica acrescido dos § 92
e 10 a seguinte redação:
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"Art. 5°..
§ 92 - Para o preenchimento de cargos no Quadro de Oficiais, o

requisito previsto no inciso IV não será exigido aos militares de ambas
as instituições, desde que possuam, no máximo, 20 anos de efetivo
serviço, a ser comprovado até à data da matrícula.

§ 10 - Para o preenchimento de cargos no Quadro de Oficiais
Complementares e Especialistas, os militares, para ingressarem no
Curso de Habilitação de Oficiais, deverão possuir, no máximo, 24
anos de eletivo serviço, a ser comprovado até à data da matrícula.".

Art. 39 Dê-se ao § l Q do art. 5 2 da Lei n9 5.301, de 1969, a seguinte
redação:

"Art. 50
§ 12 - Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato

deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais
fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não estar
indiciado em inquérito comum ou militar ou processado criminalmente
por crimes dolosos.".

Art. 49 - O inciso II do art. 99 da Lei n. 2 5.301, de 1.969, para a
vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo
artigo, parágrafo único:

"Art. 99	.......................

b) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais do último ano e
alunos do Curso de Habilitação de Oficiais;

c) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais dos demais anos.
Parágrafo único - Para fins deste artigo, o Cadete do Curso de

Formação de Oficiais do último ano têm precedência funcional em
relação aos alunos do Curso de Habilitação de Oficiais.".

Art. 5- O § 49 do art. 13 da Lei n2 5.301, de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 13- ...........................
§ 49 - Os Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1 9 serão

preenchidos pelos militares dos quadros dos incisos V e VI,
respectivamente, mediante aprovação no Curso de Habilitação de
Oficiais, inicialmente, no posto de 2 9-Tenente e com possibilidade de
ascensão na ativa até, no máximo, o posto de Capitão.".
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Art. 6 - O inciso III do art. 203 da Lei n 2 5301, de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 203 ................... ....... ... ............
III - submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou

exoneratório.".
Art. 72 - O "caput" do art. 241-8 originalmente proposto pelo Projeto

de Lei Complementar n 2 86, de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 241-8 - Nos casos em que couber a exoneração, o militar do
Estado será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe
asseguradas as garantias Constitucionais.".

Art. 8 - Dê-se nova redação ao art. 17 do Projeto de Lei
Complementar n2 86/06, passando o conteúdo dos artigos
subseqüentes a serem renumerados e acrescidos (art. 21, inciso 1) da
seguinte forma:

"Ai. 17 - Para fins de transição, poderão ser promovidos no ano de
2007, antes da data prevista no "caput" do art. 184, sem direito à
retroação, os militares que preencherem os requisitos de promoção
por merecimento e antiguidade previstos nos arts. 184 e 213, levando
em consideração para cômputo do tempo previsto na regra, o ano de
2006.

Art. 18-O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar.
Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor noventa dias após a

data de sua publicação.
Art. 20 - Ficam revogados:

- a alínea "d" do inciso,  II do art. 139; o inciso IV do art. 140; os
arts. 188, 189, 193, 206, 211 e 212 da Lei n2 5.301, de 16 de outubro
de 1969;

II - a Lei Complementar n2 41, de 9 de janeiro de 1996; e
III - o art. 6Q da Lei n 2 9.089, de 13 de dezembro de 1985.".
Art. 92 - O ai. 186 do Pbjeto de Lei Complementar n 2 86, de 2006,

fica acrescido do § 92, edê-se à alínea "c" do inciso VII do mesmo
artigo a seguinte redação:

"Art. 186 ........................ ........ ........
VII - possuir os seguintes cursos realizados na Instituição Militar

Estadual ou em outra Corporação Militar, mediante convênio ou

rs
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autorização:

c) Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança
Pública (CEGESP) ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar,
para promoção a Coronel.

§ 99 - Não será exigido dos oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde o
requisito previsto no inciso VII, alíneas "b" e "c".".

Art. 10 - O § 20 do art. 196 originalmente proposto pelo Projeto de
Lei Complementar n 9 86, de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 196- .................................
§ 2 - Os 29-Sargentos possuidores do Curso de Atualização de

Segurança Pública (CASP) ou equivalente no Corpo de Bombeiros
Militar poderão concorrer ao CHO respectivo, desde que, além do
requisito previsto no § lo, possuam 6 (seis) anos de efetivo exercício
na graduação.".

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminhamos a Vossa Excelência a minuta de alteração ao Projeto

de Lei Complementar n 9 8612006, já enviado e em trâmite na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relacionado com a
alteração da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que dispõe sobre o
Estatuto de Pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
especialmente, no sistema de promoções.

O documento foi novamente analisado e sofreu alterações pontuais,
conforme justificação em anexo.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência considerações de
elevado apreço e estima.

Respeitosamente,
Hélio dos Santos Júnior, Cel. PM, Comandante-Geral da PMMG -

José Honorato Ameno, Cel. BM, Comandante-Geral do CBMMG.
Justificação

Art. 12
O art. 37, inciso 1, da Constituição da República prevê que os

cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros
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de acordo com o nento dos requisitos estabelecidos em lei.
Em se tratando de regr, .mento estatutário, portanto definidor do
regime jurídico dos integra tes das instituições militares estaduais, há
necessidade de que as xigências para os quadros funcionais da
Polícia Militar e do Corpc de Bombeiros Militar sejam inequívocas,
visando evitar futuras po ulações judiciais. Neste sentido, torna-se
necessário fixar a exceção para o provimento de oficiais dos Quadros
de Saúde, especialmente elo fato de que destes profissionais não se
exigirá, em regra, a com leição física e os atributos de natureza
corporal indispensáveis ao: ofícios da atividade-fim.

Art. 2
O art. 37, inciso 1, da 3onstituição da República prevê que os

cargos, funções e empre! )S públicos são acessíveis aos brasileiros
de acordo com o preend nento dos requisitos estabelecidos em lei.
Constitui demanda antig do público interno a possibilidade de
ascensão profissional c' ii exigências compatíveis aos que já
ingressaram nas instituiçi s militares, seja para preenchimento de
vagas no CEO ou CHO.

Art.39
O dispositivo em comento está diretamente relacionado com as

exigências fixadas para o' provimento do profissional de segurança
pública, indivíduo esse queserá investido de autoridade e executará
atividades inerentes ao exercício do poder de polícia. Considerando
que o ordenamento constitucional possibilita ao legislador estabelecer
requisitos proporcionais à natureza e complexidade da atividade
profissional, deve a investidura dos candidatos sujeitar-se as
condições aventadas. Prova disto, são as regras editalicias para
concursos em cargos públicos, em especial para o provimento de
juízes de direito no Estado de Minas Gerais. A guisa de ilustração, no
último certame em 2005, a exigência foi assim consubstanciada: "não
estar sendo processado nem ter sofrido penalidades por prática de
atos desabonadores no exercício profissional". Enfim, não seria
aceitável para a sociedade que o militar estadual fosse provido em
instituição militar, pesando: contra ele não só certidões positivas de
antecedentes criminais, assim como ações penais em que figurasse
como réu em crimes de natureza dolosa.
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Art. 42
A mudança visa regularizar realidade fático-jurídica na Polícia-Militar

e no Corpo de Bombeiros Militar quanto a utilização de nomenclatura
de nível hierárquico habitualmente utilizada em cursos de graduação e
formação de oficiais, seja nas Forças Auxiliares, seja nas Forças
Armadas. A expressão "cadete" designa o discente de academias
militares que está preparando-se e em via de se tornar aspirante-a-
oficial. Serve para distinguir aquele que freqüenta o Curso de
Formação de Oficiais daquele que se habilita em quadros
complementares de oficiais. Trata-se de designativo militar
comumente utilizado e aceito nas instituições. Considerando que o
Estatuto, como originalmente concebido em 1969, não fez prever
literalmente esta situação, mostra-se apropriado submeter esta
matéria ao processo legislativo.

Art. 5
A alteração pretendida visa corrigir a redação, com vistas a afastar a

possível cogitação de que o concludente do Curso de Habilitação de
Oficiais deva, necessariamente, atingir o posto de Capitão, antes de
sua transferência para a inatividade. A redação poderia levar ao
entendimento de que após a conclusão do Curso, todos deveriam
atingir o posto de Capitão, independentemente da submissão aos
processos de promoção pelos critérios de merecimento e antigüidade,
além dos eventuais impedimentos funcionais. Trata-se de mera
correção redacional tendente a evitar interpretações equivocadas

Art. 6
A terminologia mais adequada indica a necessidade de retirada da

expressão "sindicância". Seja com base na melhor doutrina
administrativa e nas práticas de ambas as "instituições militares, as
exonerações são fruto de processos administrativos, dos quais a
sindicância pode ou não ser espécie cognitiva para instrumentalização
de medidas por parte da administração pública.

Art. 72
Como anteriormente aventado para o inciso III do art. 203, a

expressão "sindicância" é inapropriada para o tratamento dos casos
de exoneração, haja vista tratar-se de espécie de processo
administrativo, em regra, utilizado para apuração de transgressões
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disciplinares. As exonerações normalmente se dão em sede de
processo, cujas peculiaridades e características se distinguem do
objeto da sindicância. Trata-se de correção redacional, cuja
adequação visa compatibiliar a terminologia com a doutrina do direito
administrativo pátrio.

Art.82
Trata-se de cláusula de transição compatível com a "vacatio legis"

de 90 dias do PLC 86/06. A proposta como originalmente concebida
fixa apenas uma data de promoção ("vide" art. 184). Considerando
que muitos militares poderão estar com os requisitos preenchidos
antes mesmo de 25 de dezembro de 2006, mostra-se bastante
razoável que, no período de transição, possam se alcançados pela
promoção antes de 25 de dezembro de 2007, haja vista que teriam
que esperar pelo menos 1 ano.

A outra alteração é a re'ogação da alínea 'd' do inciso li do artigo
139 e do inciso IV do artigo 140, retirando a possibilidade do militar da
reserva remunerada de requerer sua reforma. O contingente de
militares na reserva constitui força de manobra do Estado e é de
relevante interesse público. A guisa de ilustração, a Lei Federal n
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, prevê a reforma a pedido apenas para
oficiais do quadro do magistério militar (art. 105). No âmbito das
instituições militares estadjais, não existe tal quadro funcional.

Art.99
Os cursos profissionais são realizados mediante intervenção

gerencial das instituições militares, de modo que seus integrantes
possam se relacionar, seja na própria Corporação seja em outra
congênere.

Faltou a palavra "Estratégica" no texto original.
A atuação dos oficiais QQS não requer tal requisito.

Art. 10
Trocar a palavra "Aperfeiçoamento" por "Atualização", corrigindo a

nomenclatura do curso."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 8612006. Publicada, fica a

Mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

rsT
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 655/2006
Do Sr. Flávio Augusto Barros, Secretário-Geral da PUC-MG,

encaminhando, para apreciação desta Casa, as propostas constantes
no documento final do evento Parlamento Jovem, edição de 2006. (- A
Comissão de Participação Popular.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.73112006
Declara de utilidade pública a organização não governamental 4

Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a organização não

governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.732/2006
Altera o art. 225 da Lei n 9 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 2 - O art. 225 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido dos seguintes § 12 a 6:
Art. 225 - ( ... )

§ 1 ° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia
Legislativa expediente com exposição de motivos para a concessão
da medida.

§ 2 1 - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados
da data do recebimento do expediente de que trata o § 1 °, deverá
ratificar a medida proposta, por meio de resolução, contemplando o
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o definidas em regulamento, podendo
lo à da situação que lhe tiver dado causa.
:o previsto no § 2 0 deste artigo sem a
didas concedidas permanecerão em vigor

lativa se manifeste.
das perderão sua eficácia:

- pela revogação da situação de fato ou de direito que lhes tenha
dado causa;

II - com sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que
não poderá ser concedida nova medida, ainda que remanesça a
situação que a tenha motivado;

III - pela cassação geral ou individual, mediante ato da Secretaria de
Estado de Fazenda, quando se mostrarem prejudiciais aos interesses
da Fazenda Pública.

§ 6 0 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação dos contribuintes e das medidas
adotadas, na forma deste artigo.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 7 de agosto de 2006.

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O art. 225 da Lei nQ 6.763, de 1975, prevê a

possibilidade da adoção de medidas necessárias à proteção da
economia do Estado, sempre que outra unidade da Federação
conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar ou
convênio celebrado nos te1 rmos da legislação especifica. A alteração
pretendida pelo projeto, ao acrescentar parágrafos ao referido artigo,
visa assegurar que esta casa participe desse processo, garantindo
sua transparência. Cabe ressaltar que a nossa proposta consiste num
aprimoramento do referido dispositivo. Isso porque confere não
apenas mais clareza ao texto como também mais eficiência ao exame,
por parte desta Casa, das medidas adotadas pelo Poder Executivo,
uma vez que serão analisadas em bloco, por setor econômico.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

setor interessado.
§ 3 0 - A forma, o prazo e as condições para implementação

individual da medida
retroagir a data da concc

§ 4 0 - Decorrido o r
ratificação legislativa, as
até que a Assembléia Le
§ 5°- As medidas conc
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.733/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Pedra Branca, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 novembro de 2006.
Weliton Prado
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Pedra Branca,

com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi fundada em 8/3/85.
É uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus Diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é o progresso social, cultural e
econômico da região, cooperando e reivindindicando junto às
autoridades os necessários melhoramentos da comunidade.

Em face dos relevantes serviços prestados pela instituição ao
município de Ribeirão das Neves, torna-se imperativa a aprovação
deste projeto por nossos ilustres 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 6.928/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à representação da Copasa-MG
no Distrito do Médio Paranaíba, com sede em Patos de Minas, na
pessoa de sua Gerente, Sra. Mana Moura de Magalhães, pela
obtenção do Prêmio Mineiro da Qualidade, Faixa Ouro, edição 2006.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.92912006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Policia Civil com vistas à apuração de
denúncias apresentadas pelos detentos da cadeia pública de Raul

rÃ',LJ
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Soares, relativas a violação de seus direitos fundamentais.
N Q 6.930/2006, da Comisão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao SecÊetário de Defesa Social com vistas à
apuração de denúncias bpresentadas pelos detentos da cadeia
pública de Raul Soares, ! relativas a violação de seus direitos
fundamentais; e à adoção be medidas, por parte da Subsecretaria de
Administração Penitenciária, com relação a benefícios a que os
detentos alegam fazer jus.

N 1 6.931/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar com vistas à
apuração de denúncia de agressão, por parte de policiais militares,
apresentada pelo Sr. Lucas Baldi Santos Brito.

N 9 6.932/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Conselho das Corregedorias de Polícia do Estado
com vistas à apuração de denúncia relativa à existência de banco de
dados nas corporações policiais, que identificariam militantes de
direitos humanos. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

6.933/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Segurança
Urbana e Patrimonial de Belo Horizonte com vistas a que sejam
apuradas denúncias relativas à atuação de agentes da Guarda
Municipal desta Capital.

N 2 6.934/2006, da Comisão de Constituição e Justiça, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com
vistas à inclusão em pauta do Plenário dessa Casa Legislativa da
Proposta de Emenda à Corstituição n 9 54412002.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 c/c o inciso 1 do art.

284 do Regimento Interno, deixa, de receber a seguinte proposição:

Do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado apelo ao
Ministro da Educação, com vistas a que sejam assegurados recursos
financeiros suficientes para que se dê início, em 2007, às atividades
de ensino no 'campus" • da Universidade Federal de Viçosa no
Município de Rio Paranaíba.

Comunicações

rÁ'
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Biel Rocha.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
• Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Deputadas, Deputados, cidadãos mineiros presentes na
Assembléia Legislativa. Como Líder do PFL, o que me traz a esta
tribuna, até com certo atraso, é um breve balanço do resultado da
última eleição. Tenho lido jornais, principalmente os deste Estado, e
revistas de circulação nacional que dizem que o grande derrotado
dessas eleições foi o nosso PFL.

Como Líder da bancada e Presidente do partido em Belo Horizonte,
faço o contraponto, mostrando à população mineira e aos brasileiros
que o PFL, pelo contrário, saiu vitorioso e fortalecido das últimas
eleições. Como eu, Deputado Elmiro Nascimento, V. Exa. integra o
PFL, saberá das minhas razões e tenho a certeza de que defenderá
minha posição pelos quatro cantos do Estado.

Sr. Presidente, em Minas Gerais, o PFL fez seu dever de casa,
reelegendo seus seis Deputados Estaduais e ainda trouxe um novo
parlamentar, o futuro Deputado Rui Muniz, atual Vereador em Montes
Claros, ampliando a bancada, a partir de fevereiro de 2007, para sete
Deputados.

Conseguimos reeleger todos os Deputados Federais - Carlos MelIes,
Lael Varella e Edmar Moreira - e ainda elegemos Marcos Montes, ex-
Prefeito de Uberaba, e Vítor Penido, ex-Prefeito de Nova Lima.
Temos, ainda, dois primeiros suplentes da coligação com boas
chances de chegar à Câmara Federal, sendo Jayro Athaíde, ex-
Prefeito de Montes Claros, o primeiro, e Carlos Alberto, ex-Prefeito de
Lavras, o segundo.

Além dessa grande representação que o PFL terá na Câmara
Federal e na Assembléia Legislativa, elegemos, para o Senado
Federal, com votação consagradora - mais que o dobro da votação do
seu principal adversário -, o Senador Eliseu Resende, Deputado
Federal e Presidente do nosso partido em Minas Gerais. Elegeu-se,
acompanhando nosso Governador, que não é membro do nosso
partido, mas que por ele tem uma simpatia muito grande. Já disse
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diversas vezes que o PFL tem uma estima muito grande e sempre foi
leal ao Governador nos primeiros quatro anos, tanto na Assembléia
quanto na Câmara Federal.!

Além do Senador eleito obtivemos uma vitória consagradora do
nosso candidato a Governador, Aécio Neves, no primeiro turno. Essa
vitória foi do PFL porque nosso partido participou ativamente do seu
primeiro governo. Hoje tenros o déficit zero porque os Deputados do
PFL também participaram dos projetos de lei colocados em pauta na
Assembléia e aprovados. Os Deputados do PFL tiveram sensibilidade
para reivindicar ao Governador melhorias para suas bases e diversas
regiões do Estado, fazendo com que sua popularidade e o nível de
satisfação do governo crescessem a cada dia. Portanto, Deputado
Marlos Fernandes, o PFL em Minas também teve a vitória com o
Governador Aécio Neves.

No âmbito nacional, o rFL, mesmo sendo oposição ao governo
federal, conseguiu eleger a 3 1 maior bancada na Câmara Federal,
com 65 Deputados. Trata1se de um partido que passou quatro anos
na Oposição, que não recebeu o mesmo ou nenhum tratamento do
Presidente Lula nem do governo federal; ao contrário de outros
partidos, que aliás se beneficiaram de atos ilícitos, lembrando apenas
do "mensalão", e de alguns partidos que naquela época já integravam
a base de sustentação do Presidente Lula e agora disputam, a tapas,
socos e pontapés, novos pargos na administração federal. O PFL foi
coerente e assumiu o papel que a população brasileira escolheu para
ele: foi oposição durante os quatro anos de mandato - e assim
continuará sendo nos próximos quatro anos. Mesmo assim conseguiu
eleger 65 Deputados, tornando-se a 34 maior torça da Câmara
Federal.

No Senado Federal, mesmo sendo oposição, conseguiu, por meio
dessas eleições, tornar-se a maior bancada daquela Casa. Hoje só
não o é por conta de oportunismo de alguns, para não falar de uma, a
Senadora Roseana Sarney, que era das grades do nosso partido, mas
que o PFL nunca considerou como colega e membro do nosso
partido, uma vez que nunca nos acompanhou. Ela preferiu seguir o
caminho da política antiga e dos coronéis, praticada por seu pai. Hoje
o PFL perdeu a oportunidade de ter a maior bancada no Senado
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Federal, mas tem 16 Senadores, todos com discurso atinado e
coerente, discurso da população brasileira que não aceitou o governo
que aí esteve e contra o qual lutou nas eleições passadas.

O PFL continuará fazendo oposição ao governo que aí está; porém
não faz oposição sistemática como outros partidos faziam no passado,
pois somos mais responsáveis. Ontem tive a oportunidade de dizer,
neste Plenário, que o PFL participou ativamente da pequena, da pífia
reforma tributária que tivemos no primeiro mandato do Presidente
Lula, que não teve habilidade para fazer a interlocução com o
Congresso Nacional. Relativamente ao pouco que foi aprovado de
reforma tributária no Congresso Nacional, o Presidente deve isso ao
PFL e ao PSDB, partidos de oposição.

O pouco ou quase nada que foi feito sobre a reforma previdenciária,
que hoje, infelizmente, é o grande peso do nosso país, o que ainda
segura o desenvolvimento de nossa nação, o pouco que conseguimos
conquistar nesse setor dependeu da participação dos Deputados do
PFL e do PSDB.

O PFL continuará sendo Oposição. Saiu fortalecido e elegeu o
Governador do Distrito Federal - o Deputado Federal José Roberto
Arruda, que, tenho certeza, fará um trabalho brilhante. Aliás, ele já
esteve em Minas para tomar exemplos e lições, no bom sentido da
expressão, com o Governador Aécio Neves, sobre o choque de
gestão implementado neste Estado. Isso é sinal de que o Governador
eleito no Distrito Federal tem a sensibilidade e a humildade de saber
reconhecer acertos de outros agentes políticos, até mesmo de outros
Estados e, quem sabe?, até com ambições semelhantes para o futuro.
De qualquer forma, o nosso PFL tem um Governador que se mostrou
sensível e, ao mesmo tempo, humilde no momento em que precisava
ser.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Gustavo
Valadares. Creio que ao seu partido faltava exatamente a sua
presença na tribuna, respondendo à altura a algumas colocações
sobre o PFL que foram feitas aqui mesmo, neste Plenário.

Concordo com V. Exa. Estamos acompanhando a história e vendo a
atuação do PFL e do PSDB. Em uma democracia é assim: é
fundamental a presença e a contribuição da Oposição. Neste mandato
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do Presidente da Repúblicá, a Oposição não pôde tudo, mas, dentro
de suas possibilidades, cumpriu o seu papel: contribuiu para o
governo, foi coerente e votou as matérias que interessavam à
população brasileira. Mas não conseguiu tudo.

Veja, por exemplo, Deputado Gustavo Valadares, que agora
estamos vivendo o "apago" da aviação no Brasil e, infelizmente,
ficamos sabendo disso em virtude de um grande desastre. Muitos
acham que esse "apagão" penaliza apenas os que viajam de avião,
mas não é bem assim: a insegurança também é daqueles que estão
em terra, vendo os aviões passar sobre sua cabeça. Descobrimos,
agora - e, infelizmente, a Oposição não pôde atuar, porque os dados
nos foram negados -, que os controladores de vôo no Brasil nem
sequer têm um plano de lcargos e salários. Pode-se até criticar o
vencimento de servidores, mas não é admissível que não tenhamos
um plano de cargos e salários para os controladores de vôo neste
país, que recebem, em média, menos de R$2.000,00.

Portanto, quero concordar com V. Exa., parabenizando-o por essa
manifestação. Seu partido tem tido um papel importantíssimo em
nosso país, neste momento cumprindo democraticamente as suas
funções de Oposição. Sem se deixar cooptar por cargos nem
benesses, permaneceu no lugar que a população brasileira
determinou para o PFL, como tem ocorrido com o meu partido, o
PSDB. Espero que as bancadas dos nossos partidos em Brasília - no
Senado e na Câmara Federal - continuem o seu trabalho em favor do
povo brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Obrigado, Deputado João Leite,
pelo aparte, que muito engrandece o meu pronunciamento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Serei breve, até para que
o nosso querido amigo Elmiro Nascimento possa usufruir alguns
segundos, para nos unirmos a V. Exa., a quem quero cumprimentar
por ver, como já disse e repito, uma das brilhantes conquistas do
Parlamento mineiro. Tenho muita alegria por podermos, juntos, dar
seqüência a esse trabalho, uma vez que V. Exa. foi muito bem
reconduzido pelo povo mineiro a esta Casa, e também tive essa
felicidade.

Temos a missão de trabalhar no Estado com um programa sério e
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um projeto austero, ao lado do Governador Aécio Neves, fazendo as
transformações que Minas quer que continuem a ocorrer, como o
povo sinalizou, e, ao mesmo tempo, guardando coerência com as
questões nacionais.

Apenas para contribuir para o pronunciamento de V. Exa., que
afirmou que o FEL e o PSDB têm sido combativos, e assim devem ser
na defesa do interesse do povo brasileiro, quero dizer que os nossos
partidos, ao mesmo tempo, têm sido parceiros na construção de
transformações, a despeito das divergências partidárias.

Ontem, com o apoio unânime do PSDB e do FEL, o Congresso
Nacional votou, no 1 turno, o projeto do governo federal que trata da
questão da pequena empresa e da microempresa. Houve apenas um
porém: na última hora, o governo federal travou o processo, incluindo
uma emenda para que o benefício à pequena empresa e à
microempresa não começasse em 1 9 de janeiro, como todos
queríamos, mas apenas no segundo semestre do próximo ano. Mais
uma vez, portanto, o governo federal vem travando o
desenvolvimento, mas o PSDB e o PEL procuraram dar a sua
contribuição.

Registro os meus cumprimentos a V. Exa. e a nossa união, em
Minas e no Brasil, em torno da austeridade, da ética e da seriedade.
Muito obrigado.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e
dizer que muito me orgulha estar nas fileiras do PEL desde o início da
sua criação. Sou um dos Deputados mais velhos do PEL, um partido
firme, coeso, reconhecido por todos. Aí está o pronunciamento do
Deputado João Leite, nosso parceiro na luta democrática que
vivenciamos no dia-a-dia e na oposição construtiva para o bem deste
país. O Deputado Carlos Pimenta, do PDT, que me elogiou em seu
pronunciamento, também é simpatizante do PEL, o que é muito
importante para a democracia, para a vivência partidária deste pais.
Muito me orgulha estar no PFL, um partido que, sem dúvida alguma,
levanta a sua voz para o bem deste país.

Apoiamos Geraldo Alckmin. Orgulho-me muito de ser da única
região de Minas Gerais em que ele ganhou no 2 2 turno, e muito bem.
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Temos a certeza de que séria melhor Presidente, pois impulsionaria a
economia e faria com que o Brasil crescesse. Mas política é isso.
Estamos fazendo oposição construtiva para o bem deste país.

Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns como Líder. Vamos
levantar essa bandeira, juntamente com o Aécio Neves, grande
simpatizante do PFL. Desde o início estamos coesos, apoiamos as
suas ações, que, sem dúvida, estão transformando Minas Gerais.
Também somos parceirps nessa transformação. O PFL está
marcando a sua posição desde o início da administração Aécio Neves,
mostrando que Minas faz

'
ealmente política de alto nível para o bem

do nosso povo. Parabéns, Deputado!
O Deputado Gustavo Valadares - Quero pedir desculpas

publicamente, pois me esqueci de um grande companheiro, um
Deputado brilhante destaCasa, Deputado João Bittar, que também
pertence às grades da nossa agremiação partidária e se elegeu com
votação consagradora, principalmente no Triângulo, para uma nova
experiência, um novo desfio, como Deputado Federal pelo PEL em
Brasília. Fica aqui o meu pedido de desculpas a ele. Esse
esquecimento já é resultado da saudade que sentiremos desse nosso
companheiro de partido, que fará, tenho certeza, um belo trabalho na
Câmara Federal, como o fez nesta Assembléia.

Sr. Presidente, para encerrar, queria agradecer, em breves
segundos, de forma muito sincera, a todos os meus eleitores,
companheiros que muito me ajudaram na última eleição e durante
esses quatro anos. Reconheço que essa vitória só foi possível com a
participação de cada um dos 66.335 amigos que tenho, hoje, em
Minas Gerais. Quero ainda reafirmar o meu compromisso, com muita
ética, transparência e, acima de tudo, com muita responsabilidade no
discurso. Continuarei representando o povo do meu Estado. Muito
obrigado.

* - Sem revidão do orador.
O Sr. Presidente - Coma palavra, a Deputada Jã Moraes.
A Deputada Jô Moraes  Caro Presidente desta reunião, Deputado

Fábio Avelar, caros Deputados e Deputadas, o que me traz a esta
tribuna diz respeito às perspectivas que se abrem ou se fecham para
os servidores públicos do Estado.
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Gostaria de registrar, Deputado Rogério Correia, um acontecimento
alvissareiro que presenciei aqui, nesta tarde. Que bom o teste das
urnas! Como elas despertam a consciência das pessoas, homens e
mulheres públicas!

Assisti aqui aos pronunciamentos dos Deputados João Leite e
Gustavo Valadares, integrantes da Oposição, que reconhecem
efetivamente a importância de se aprovar um projeto enviado pelo
Presidente Lula e que foi construído com a participação da sociedade.
Esses mesmos partidos fizeram obstrução durante praticamente todo
o último ano; todavia, neste momento, bem como na noite de ontem,
motivados pela luz do clamor do povo brasileiro, expresso nas urnas
com a reeleição do Presidente Lula, apoiaram o projeto. Considero
justo o pronunciamento do Deputado Gustavo Valadares,
companheiro valoroso das fileiras do Atlético Mineiro - que retornou à
primeira divisão -, bem como o do Deputado João Leite. Os dois
integrantes da Oposição compreendem que é preciso estar com os
olhos voltados para os interesses da sociedade.

Acredito até, Deputado Rogério Correia, que, com esse espírito,
conseguiremos a aprovação do Fundo para a Educação de Base -
Fundeb. Os pronunciamentos feitos pelos integrantes da Oposição ao
Presidente Lula nos revelam que eles terão a consciência de retirar a
obstrução à aprovação do Fundeb, visto que se trata de uma
necessidade absolutamente emergencial e visa ampliar os recursos
para a educação neste Estado e neste país. E isso se faz com atitude.

Acredito que, nos dias que restam para o final desta legislatura, os
Deputados da Oposição - PFL e PSDB - respeitarão a vontade do
povo e votarão a favor dos projetos do Presidente Lula, construídos de
forma dolorosa, com o objetivo de mudar um processo estrutural da
sociedade brasileira, cheio de deformações. Isso está se realizando
porque o Presidente Lula teve o grande mérito de permitir que o
projeto de reestruturação da sociedade brasileira se fizesse com base
no contraditório. Por isso considero alvissareiro o teste das urnas.
Saúdo a inteligência retomada pelos partidos da Oposição.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputada Jô
Moraes. Gostaria apenas de quantificar os benefícios que o Brasil terá
com a aprovação desses dois projetos. 0 Senado aprovou um ontem,
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mas ele ainda será remeti do à Câmara dos Deputados. Espero que
esse novo espírito demonstrado aqui pelos Deputados do PFL e do
PSDB, conforme expôs vJ Exa., prevaleça também na Câmara dos
Deputados. Desse modo, espero que o projeto referente às
microempresas e ás pequénas empresas, que reduz a carga tributária,
seja aprovado lá.

Gostaria ainda de corrigir um aspecto expressado pelo Deputado
que me antecedeu. Estou 1me referindo ao período de seis meses. O
Senado aprovou para ser implementado seis meses depois, e não no
início do ano. O governo federal fez um esforço muito grande para
atender às reclamações dos Estados menores e dos Municípios, que
temiam - ou temem - sofrr uma redução na cobrança de impostos.
Haverá uma redução, e o sacrifício será de todos: Municípios, Estados
e União. Os impostos são das três instâncias; no entanto, esse
esforço será compensado r posteriormente, já que há a estimativa de
que muitas microempresas e pequenas empresas sejam abertas.

A expectativa é que serão gerados cerca de 2 milhões a 3 milhões
de novos empregos, além de centenas de milhares de novas
pequenas empresas e mic'roempresas que serão abertas no País.

Isso compensará os Municípios, os Estados e será compensatório
para o governo federal. Por isso, esse projeto tem essa importância.
Repito, a estimativa é de 2 milhões a 3 milhões de novos empregos
que serão criados, além de centenas de milhares de pequenas e
novas empresas. Não é um projeto apenas do governo federal ou do
governo Lula, é um projeto da sociedade, que há muito reclama uma
redução da carga tributária.

O Presidente Lula envia um projeto, fazendo eco a essa
reivindicação da sociedade, de diminuição da carga tributária. A
aprovação ontem desse projeto - pena que não ocorreu antes,
poderíamos já estar com esse projeto em andamento - indica que a
Oposição percebeu em que não é possível opor-se ao Brasil, mas
apenas ao governo, o que é mais do que justo e precisa existir.

Finalizando: quanto aoFundeb, esperamos a sua aprovação. Isso
significará, só para o ano que vem, R$2.500.000.000,00 para a
educação básica brasileira e, em um período de quatro anos,
R$4.500.000.000,00, todo ano, a mais para a educação básica
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brasileira. Esse foi um dos pontos muito reclamados e de discussão
da campanha eleitoral.

São alvissareiros os novos ares que agora sopram por aqui.
Esperamos que também em Brasília esses novos ares soprem para
que a Oposição tenha um grau de responsabilidade, como tivemos
aqui em Minas Gerais na oposição que fizemos ao Governador Aécio
Neves.

A Deputada Jô Moraes - Deputado Rogério Correia, esse registro
complementa nossas preocupações. Há muitos desafios ainda no
plano nacional. Temos o desafio de reduzir a carga tributária para a
produção e penalizar a especulação financeira tão historicamente
presente na sociedade brasileira. Temos de reduzir a taxa dos juros,
ampliar os investimentos públicos e criar possibilidades para
construção de uma política do salário mínimo permanente para que
essa riqueza - que precisa ser ampliada, cada vez mais, na sociedade
brasileira - seja distribuída.

Caros Deputados e Deputadas, quero falar - e não me sobrará muito
tempo - sobre a preocupação que nós, da Oposição, temos com a
agenda que o governo Aécio Neves traz para essa reta final de
mandato. Preocupa-nos pelo significado e pela importância de outros
assuntos que já foram aqui tratados em outros momentos. Por
exemplo, a votação da política remuneratória, o perdão da dívida que
o governo tem com os servidores do lpsemg e com o próprio Instituto
e também a proposta inaceitável da divisão da Copasa.

Peço que nos debrucemos sobre a questão da política
remuneratória. Muitas vezes, um produto vende uma embalagem de
tamanha sofistificação que não revela a essência do produto. Qual o
conteúdo essencial da política remuneratória expressa no Projeto de
Lei n9 3.669, que o Governador do Estado enviou á Casa? Trouxe
alguma coisa de novo? O que é política remuneratória? São medidas
institucionais que dizem respeito ao estabelecimento de como se
desenvolverá a remuneração dos servidores e das servidoras do
Estado e do serviço público.

Já temos - e é importante alertar - medidas de política remuneratória
no Estado de Minas Gerais. O próprio projeto, em seu art. g, nomeia
essas políticas que já existem. Uma delas é a revisão geral e anual
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estabelecida pela Constituição. A outra é o reajuste do vencimento
básico nas tabelas de vencimento, faltava a data-base. Temos ainda o
adicional de desempenho, o reposicionamento, a progressão, a
promoção e a promoção por escolaridade adicional.

As normas já existem. Pôr que o Governador do Estado apresenta
um projeto que repete coisas que já foram aprovadas na Casa? Com
um objetivo essencial: o projeto aqui apresentado estabelece limites
para que haja essas conquistas. Portanto, ao contrário de haver
avanço, desenvolvimento, ocorre retrocesso nas conquistas, pois
estava estabelecido que haveria promoção e progressão. O que a
política remuneratória estabelece? Estabelece, essencialmente, que a
promoção e a progressão, já estabelecidas nos planos aqui
aprovados, só poderão ocorrer em determinadas condições. Esse é o
problema central. O limite prudencial da LRF significa que, se vigorava
no Estado o limite de até 49% em gastos com pessoal, agora rebaixa
para 46,5%, para um limite prudencial que pode ser estabelecido nos
gastos com o pessoal dos três Poderes do Estado de Minas Gerais.
Esse é o primeiro limite, mas há outros, dependendo do resultado
fiscal, que é a ampliação da arrecadação do ICMS, já prevista na
[DO.

Mais que isso: só haverá aumento, promoção, progressão ou
qualquer alteração na política remuneratória se se aumentar o fator de
produtividade. Isso significa que, se os investimentos forem maiores
que os gastos com o custeio, poderá haver algum tipo de alteração da
remuneração, dos vencimentos. Há também a condicionante. Se se
alterar a política macroecônômica do Estado, também não haverá
nenhuma alteração.

Caros Deputados e Deputadas, o mais grave é que foram anuladas
conquistas que foram a luta permanente de servidores que estiveram
aqui, bem como de servidores desta Casa, que tiveram a sensibilidade
de flexibilizar os projetos que aqui chegaram, muitos deles com cortes
draconianos. O servidor dá saúde não poderá fazer a mobilização.
Poderá até fazê-la e poderá até ter direito à promoção e à progressão,
mas, se o Projeto de Lei n 2 3.669 for aprovado, se não forem
cumpridas todas as condições, não haverá promoção, progressão
nem alteração de vencimento ou remuneração.
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Poderíamos dizer que o grande mérito - se é que há algum mérito
nesse projeto - é exatamente deixar claro que o ajuste fiscal do
Estado de Minas Gerais está sendo feito, continuará e será
aprofundado à custa do comprometimento do serviço público. Ao
arrochar o salário dos servidores, ao impedir que haja promoção,
progressão, crescimento ou alteração de vencimentos e remuneração,
impede-se a melhoria da qualidade do serviço público. Por isso
alertamos os servidores e as servidoras: devemos ver com
serenidade, mas com determinação, a mobilização, a fim de impedir a
aprovação desse projeto, pois é a sinalização de que há um
instrumento legal para impedir qualquer possibilidade de mobilização
vitoriosa, quando se derem essas condições.

O Governador acrescenta o aspecto do grupo consultivo sobre
política remuneratória. Há 0,5% de recursos para serem distribuídos, e
os servidores, que permanecem assentados à mesa, assumem o
compromisso, numa luta fratricida, de saber para quem são
importantes as migalhas que a política remuneratória estabelece, se
para a segurança pública ou para a saúde.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que continuaremos
discutindo esse projeto da política remuneratória para que esta Casa
compreenda que não pode repetir, de forma draconiana e mineira,
uma lei de responsabilidade fiscal que assegure ao capital o
pagamento da dívida, a plenitude da sua honra, e tire dos servidores
públicos a possibilidade mais elementar de melhoria.

Lembramos o reposicionamento por tempo de serviço, compromissc
do governo estabelecido nessa lei. Somente por essa razão a
Oposição votou esses projetos, particularmente no que se refere ao
plano de carreira, que não está sendo honrado nem respeitado nesta
legislação. Por isso temos de pensar seriamente no significado dc
ajuste fiscal a serviço do capital e contra os serviços públicos deste
Estado. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiras e mineiros, Sr.

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos
acompanha das galerias da Assembléia. Saúdo especialmente c
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Deputado eleito Eros Biondni, que nos visita hoje. Temos a esperança
de que realmente ele venha contribuir para uma política nova e
comprometida. Receba a nossa saudação e acolhida. Estamos
disponíveis para somar.

Ontem, tivemos aqui na Assembléia um momento de reflexão muito
profunda e bíblica com alguns Deputados e a pastora, da consciência
mundial, Irma Diaz, dos Estados Unidos. Foi a terceira vez que
participei de uma reflexão com ela. Agora fez referência a alguns
textos dos livros do Gênesis e do Exodo, à família de Abraão,
ajudando-nos a situar-nos como representantes do povo, políticos,
num contexto de construção do projeto de Deus, que é o projeto da
vida. Ao final da oração, ela chegou a pedir ao Senhor que
permaneçamos puros em meio a tanta sujeira. Essa foi a frase
proferida: "Permanecermos puros em meio a tanta sujeira".
Refletimos, do fundo do coração, sobre o que ocorreu ontem e hoje
pela manhã nos âmbitos federal, estadual e municipal - não só no
meio político, mas no meio institucional. E tanta sujeira! Vemos a
importância e a necessidade de nos manter puros.

Hoje fui entrevistado por ialgumas rádios e jornais populares, porque
a grande mídia não quer saber de nós, não quer divulgar os
questionamentos que fazemos ao governo de plantão. Mas damos
entrevistas com responsabilidade. Foi interessante, porque alguns
usaram o termo "Oposição" referindo-se à reunião de ontem à noite,
em que foi aprovada a indicação da Sra. Adriene Andrade para
Conselheira do Tribunal de Contas. Vieram entrevistar-nos por termos
votado "não". Fomos veementemente contrários - já dissemos o
motivo - pelo método ou pela maneira como é feita a indicação, que
não é democrática nem isenta de questões morais, etc. O caráter
político do Tribunal de I Contas realmente nos dá o direito de
questionar, pois é de decisões técnicas que precisamos. E as ações
acabam sendo suplantadas por decisões políticas, simplesmente.

Na entrevista, alguns disseram: 'Então, a Oposição, a Oposição...".
Isso chamou novamente à minha atenção. Aliás, já promovi reflexões
nesta tribuna sobre esse termo. A Deputada que terminou de falar
usou esse termo. Como é realmente usado quando se trata daqueles
que questionam o govern.o? Em nível federal, há os partidos PFL e
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PSDB como Oposição ao governo Lula e a José Alencar; aqui cito a
nossa Bancada do PT-PCdoB como Oposição ao Governador, ao
governo estadual. Em Belo Horizonte mesmo, há vários partidos da
Oposição.

Gosto sempre de promover esta reflexão porque nos ajuda muito:
oposição a quê e a quem? Precisamos entender isso. O chamado
poder tem de ser deslocado, ou seja, a referência do poder tem de
retornar ao povo. O poder emana do povo consciente e organizado;
aliás, é exercido em nome do povo, diretamente pelo povo. No art. l
da Constituição e na doutrina social cristã está escrito que a razão de
ser do Estado é exercer o poder que emana do povo em beneficio do
próprio povo.

Nesse sentido, gostaria de dizer que a indicação, que ocorreu
ontem, ou por estes dias, dessa senhora para Conselheira do Tribunal
de Contas e sua ratificação pela Assembléia são mais um exemplo
clássico de oposição ao povo. O governo, ao indicar essa senhora
dessa maneira, com esses critérios e como moeda de troca de
questões eleitorais, para que não fosse candidata a Senadora e
abrisse vaga para outro candidato - o cargo é vitalício até aos 70
anos, com salário atual de R$22.000,00, como é o de
Desembargador -, mostra-nos que não só o Governador, mas também
a Assembléia, votando em maioria e ratificando essa indicação, são
oposição ao povo de Minas Gerais. O Tribunal de Contas deveria ser
seriíssimo. Muitas pessoas e entidades sérias deste Estado se
manifestaram, preocupadas com essa indicação, independentemente
de partido ou ideologia. Primeiro, ela nem preenche os requisitos que
dispõe a lei, como 10 anos de experiência. Isso ficou claro na
sabatina. Recebi um "e-mail" de uma pessoa dizendo que qualquer
um que fosse indicado pelo Governador passaria na Assembléia.
Pensei: 'será que é verdade?". Aliás, citou o nome até de um bandido,
não vem ao caso repeti-lo aqui. Isso demonstra a revolta desses
cidadãos, ao verem a Assembléia ratificar questões partidárias, de
interesse particular, de grupos de oposição ao povo de Minas Gerais.

E o que sempre dizemos: na base dessa questão, há a concepção
de poder. Como se entende e exerce o poder? Muitos o entendem e o
exercem como vantagem e privilégio; como autoridade que manda e
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desmanda, que tira e retira e coloca quem quiser. Esse é um sentido
de poder. Entendemos e exercemos o poder como serviço.
Aprendemos do nosso Mestre, que veio para servir e lavou os pés dos
outras. Servir é como entendemos e exercemos o chamado poder.
Aliás, como já dissemos, deveríamos mudar na Constituição brasileira
o nome "poder" para "serviço". Em vez de! Poder Executivo, Poder
Legislativo e Poder Judibiário, usar "Serviço Executivo", "Serviço
Legislativo" e "Serviço Judiciário"; em vez de "poder da comunicação"
e "poder econômico", quem dera usar "serviço da comunicação" e
"serviço da economia".

A Associação Juízes para a Democracia tem realizado um trabalho
nesse sentido. O poder econômico é quem dá as cartas. Basta ver as
prestações de contas, qu Ie nem sei se são verdadeiras. Deus está
vendo se são. Como o poder econômico ainda influencia nas eleições!
Candidatos sem condição nenhuma; aliás, que nem são Deputadas,
porque fazem de tudo, menos exercer a sua função de elaborar leis,
participar de audiências, apresentar emendas e fiscalizar. Eles
terminam obtendo um tanto de votos, porque têm dinheiro, o poder
econômico e os interesses de grupos.

Quando se entende e exerce o poder como vantagem, como
privilégio, montam-se os1 esquemas de manutenção do poder, os
famosos "mensalões", caixas dois, etc., liberam-se as emendas de
quem é da base do governo, mas, mesmo passando pela Assembléia,
sendo votado e publicado no "Diário Oficial", não se liberam as nossas
emendas, pois não são da base. Tudo isso é esquema de
manutenção do poder, esse poder entendido como vantagem, como
privilégio, que é oposição ao povo.

O Tribunal de Contas de Minas Gerais, no momento, faz parte do
esquema de manutenção do poder. Darei um exemplo: os técnicos do
Tribunal de Contas, que respeitamos e valorizamos, esforçaram-se
meses para analisar as contas de 2004 do Governador e fizeram
várias ressalvas, Os Conselheiros políticos passam por cima do
parecer técnico e fazem um parecer sem ressalva, aprovando as
contas. Isso faz parte do esquema de manutenção do poder. Aprovam
e enviam à Assembléia, porque têm a maioria, um trator que passa
em cima da gente. Aprovam parecendo que é idôneo, que teve 77%
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dos votos. Dão um cartão de idoneidade. Há vários exemplos em
Minas. Em São Paulo, temos o famoso exemplo da Amarribo, de
Ribeirão Bonito: o Prefeito estava desviando dinheiro, e muito, e o
Tribunal de Contas dava atestado de idoneidade aprovando as contas;
todavia se provou o contrário, e ele foi preso. O Tribunal de Contas
está no esquema de manutenção do poder da maneira que se está
entendendo e exercendo o poder.

A cidadania é urgente. O único remédio contra a dominação, a
corrupção, essa maneira de se entender e de se exercer o poder, é a
cidadania, o povo; é devolver ao povo a referência do poder. Charles
Chaplin já dizia isso em 1906, há 100 anos, pelas ruas de Paris.
Também em seu último filme, "O Grande Ditador, ele dizia que há de
se devolver o poder ao povo. E disso que precisamos: cidadania,
sociedade organizada e consciente, conselhos paritários, ONGs,
enfim, o chamado poder a serviço da organização popular.

O nosso mandato se chama pró-cidadania. Quem tem de crescer é
o povo, e não o Deputado, o Governador, o Presidente, o partido. Daí,
a necessidade da representatividade autêntica. Temos aqui pessoas
que representam autenticamente setores da sociedade, e não
pessoas que representam grupos pequenos, interesses particulares,
pequenos, mesquinhos. Aí, vota-se. Quantos usaram a tribuna para
elogiar, falar, votar, fazer a cama, pois, daqui a alguns anos, talvez
precisem dessa Conselheira no Tribunal! Ouvi esses comentários por
aqui. Houve quem teve até vontade de declarar que votou contra, e
não teve coragem de falar, porque poderia ser perseguido. Que
representatividade é essa? Quando votam, estão representando
quem? Temos de questionar isso.

Quero terminar com uma reflexão: política como votação e política
como profissão. Como votação, está na coerência da política
entendida como servir, chamada a servir. Todos somos chamados a
servir. Como profissão, está mais ligada a vantagens, privilégios.
Deixo uma frase que já citei aqui. Segundo Rubem Alves, "a política
como vocação é das mais sublimes; como profissão, a mais vil".

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Laudelino
Augusto, quero, primeiro, cumprimentar V. Exa., que tem sido um
parlamentar atuante e combativo na defesa da sociedade nesta Casa,
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mas queria fazer uma reflexão sobre a indicação da Dra. Adriene
Andrade para o Tribunal de Contas do Estado. Parece-me que ela é
uma pessoa preparada, tanto assim é, que foi sabatinada por esta
Casa, e acredito que o PT participou da sabatina nas comissões,
quando foi aprovada sua indicação. Foi Prefeita e Presidente da
Associação Mineira dos Municípios - AMM -, portanto conhece bem os
Municípios de Minas Gerais que irá fiscalizar. Além disso, acho
importante a presença da mulher em todos os segmentos do poder,
de representação. Acho qu1 e foi uma indicação apropriada e acertada.
E lógico que pode haver co! ntrovérsia, o que é muito natural, mas não
dá para dizer que foi um erro a indicação da Dra. Adriene Andrade,
que, por certo, irá prestar um serviço importante para o Tribunal de
Contas. Finalizo, Deputado Laudelino Augusto, dizendo que ela não
se sentirá pressionada nem irá beneficiar quem fez pronunciamento a
seu favor aqui, porque o cargo que ocupará é vitalício, terá toda a
independência e autonomia. A partir do momento da sua nomeação,
terá toda a autonomia e independência para executar seu trabalho. A
meu ver, com a experiência de Presidente da AMM, terá todos os
requisitos necessários para fiscalizar e, mais do que isso, orientar
preventivamente os Municípios, para evitar que cometam qualquer
ilícito.

Portanto, cumprimento o trabalho de V. Exa. e discordo nesse
particular em relação à nomeação da Dra. Adriene Andrade. Já que
essa foi uma decisão plural, colegiada, esperamos que ela preste um
grande serviço a Minas Grais, ao povo mineiro e aos Municípios no
Tribunal de Contas do Estado.

O Deputado Laudelino Augusto - Para concluir, Sr. Presidente,
queria lembrar que não questionei em nenhum momento o fato de ela
ser mulher. Que bom que as mulheres estão assumindo sua parcela
no poder! Questionei e continuo questionando o fato de ser uma
política, o fato de ter sidõ moeda de troca para uma instituição tão
importante como o Tribunal de Contas. Repito e concluo: política,
como vocação, é das mais sublimes; como profissão, é a mais vil.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Jô Moraes, público presente nesta reunião da Assembléia Legislativa,
telespectadores da TV Assembléia, tivemos, nesta semana, na
Assembléia Legislativa, algumas oportunidades: a discussão do
Orçamento da União, a discussão do PPAG e a apresentação do
Orçamento do Estado. Quero rapidamente, tratar de alguns números
desses Orçamentos.

Depois de um feriado prolongado e aproximando-nos de outro,
gostaria de mencionar o fato de que tivemos um recorde de mortes
nas estradas de Minas Gerais, lamentavelmente. A resposta do
Orçamento da União para as rodovias de Minas Gerais é de
R$517.000.000,00. Esse é o recurso previsto para obras em nossas
rodovias, que estão muito precárias.

E interessante comparar com um dado do Orçamento do Estado: só
para o Pró-Acesso - asfaltamento de estradas para cidades que não
possuem ligação asfáltica -, o governo de Minas Gerais gastará
R$550.000.000,00. Então, o governo federal, que mantém em Minas
Gerais 25% da malha rodoviária do País, gastará menos com Minas
Gerais que o próprio Estado gastará com as cidades sem
astaltamento.

Outros números são impressionantes, e chamo aqui a atenção dos
nossos Deputados membros da Frente Parlamentar em Defesa do
Metrô de Belo Horizonte e da Região Metropolitana para a falta de
investimento no metrô da Capital. E ficamos na expectativa do ramal
Calafate-Barreiro, para atender à região. Agora vejo toda a tensão do
Deputado Célio Moreira, nosso Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa do Metrô, que teve o cuidado de ver que o governo federal
está prevendo para o metrô da cidade R$10.000.000,00. Os
Deputados Célio Moreira e Gustavo Valadares chamavam a atenção
para o fato de que, para o trecho Calafate-Barreiro, seriam
necessários aproximadamente R$140.000.000,00.

Assim se evitaria que as pessoas continuassem dependuradas nos
ônibus coletivos, sem segurança, sem nenhum conforto. Esta é a
situação que o trabalhador e a trabalhadora da região do Barreiro
precisam enfrentar: ônibus superlotados. Alguns já desanimaram e
vão para o trabalho a pé.



332

Enquanto isso, o governo federal abandona Belo Horizonte,
esquece-se de nossa cidade, de Minas Gerais, da infra-estrutura, que
não é o forte deste governo: estamos vendo o "apagão" da aviação e
veremos lamentavelmente neste país o "apagão" das estradas, o
"apagão" do transporte coletivo. Essa é a situação imposta a nosso
trabalhador e a nossa trabàlhadora.

E interessante, Deputado Gustavo Valadares, vermos aqui os
números de outros Estados. Acredito ser um bom estudo a fazer. Por
que a Região Metropolitana de Fortaleza terá R$141.000.000,00 e
Belo Horizonte, apenas R$10.000.000,00? Queria uma resposta. Por
que os outros Estados terão uma diferença na alocação de recursos
para seus trens, para seu metrô, enquanto Belo Horizonte terá menos
de 10% do necessário par a termos efetivamente um metrô na cidade?

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares,
membro da Frente Parlamentar em Defesa do Metrô.

O Deputado Gustavo V&ladares (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de agradecer-lhe o aparte. A resposta é muito simples. Um
dos motivos é termos frente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos, que administra e faz investimentos nos metrôs de todo o
País, um belo-horizontir7io que não gosta de sua cidade e um
administrador de metrô que não gosta da idéia de se implantar metrô
nas principais cidades do! Pais. Esse, com certeza, é um dos motivos.
E impressionante como um administrador de um órgão tão importante
como esse, filho de Belo Horizonte que é, não vá a Brasília reivindicar
maior montante de verbas, para finalizarmos as obras do metrô de
nossa cidade.

Infelizmente, durante os últimos quatro anos, apesar do discurso do
primeiro ano do governo i Lula, que, em Pouso Alegre, prometeu que
iria, em primeiro Iugar, resolver o problema do metrô de Belo
Horizonte - segundo ele b mais fácil de terminar -, na prática nada foi
feito. E, ao que vemos, no primeiro ano do próximo governo, do
mesmo Presidente, continuaremos a ter nosso metrô caminhando
lentamente, sob a administração desse mau belo-horizontino, que
presta um desserviço à sua cidade, Capital do Estado. Esse é um dos
motivos. O outro, com certeza, é a facilidade de se fazerem
promessas, principalmente em período de eleição.

rÀ



333

Na prática, é preciso audácia, coragem e, mais que isso, respeitar,
ter sensibilidade e reconhecer as reivindicações do povo. Uma das
grandes, se não a maior do povo belo-horizontino, é o transporte
alternativo, é o metrô, e o Presidente não tem sensibilidade ou tem
má-vontade com a população. Obrigado pelo aparte, continue
contando com meu trabalho, com minha luta, com minha
determinação em prol do metrô, juntamente com nosso coordenador,
o Deputado Célio Moreira, em benefício da Frente Parlamentar Pró-
Metrô de Belo Horizonte.

O Deputado João Leite - Obrigado. O Deputado Gustavo Valadares
teve o cuidado de pesquisar nas emendas de bancada. Estão
autorizados R$300.000,00 para a bancada de Minas Gerais para o
metrô. Por que Fortaleza terá R$141.000.000,00? Por que São Paulo
também receberá um grande valor para o transporte, enquanto Belo
Horizonte terá de se contentar com isso?

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o aparte
e, mais uma vez, parabenizo-o pelo discurso e pela preocupação em
alertar a população sobre o descaso com que o governo federal está
tratando Minas Gerais, e não apenas em relação ao metrô, novela que
já dura 24 anos, principalmente na região do Barreiro. Sempre, às
vésperas de eleições, há propagandas anunciando a chegada do
metrô. A região está desacreditada, mas não perdeu as esperanças.
Já temos uma estação de ligação de ônibus e metrô concluída,
esperando apenas algumas obras do ramal Calafate-Barreiro. Todo
ano, o Orçamento é votado e contingenciado. O governo federal não
tem liberado nenhum centavo para essa região.

Observo ainda que, conforme exposto por V. Exa., Minas tem a
maior malha rodoviária do País, e o governo federal, em vez de fazer
obra, coloca faixas no meio do buraco - continuas, pontilhadas,
amarelas e duplas -, dizendo que vai aumentar a segurança.
Entretanto, há crateras, buracos, estradas sem condições de
trafegabilidade, colocando em risco a vida de milhares de pessoas.
Vidas estão sendo ceifadas, e o governo do Estado já informou ao
governo federal que, se repassado o recurso para a recuperação das
BRs, irá estadualizar as estradas; porém o governo federal quer que c
Estado execute as obras. Onde está o dinheiro? Com as chuvas,
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vemos que obras paliativas ficarão ainda mais caras - dinheiro jogado
no bueiro, e não no ralo. Há muita dinheiro sendo jogado na bueiro.

Vemos que o Presidente Lula e seus Ministros não dão a devida
atenção ao discurso e ao trabalho sério do Senador Eduardo Azeredo,
que propõe soluções para as estradas e para o metrô de Bela
Horizonte. Já discutimos várias vezes e também instalamos uma
comissão especial para tratar do metrô de Belo Horizonte. Temos
essa frente parlamentar enii prol do Metrô de Belo Horizonte.

V. Exa. é testemunha de que o Presidente da República veio a
Minas Gerais e disse que b metrô de Belo Horizonte seria prioridade,
porque já estava em fase de término.

O Sr. João Luiz, responsável pela CBTU, é um belo- horizontino, mas
não gosta de Belo Horizonte e veio à Assembléia Legislativa, foi à
Câmara Municipal, esteve pesente na audiência pública no Barreiro,
para falar mentira. Ele é um mentiroso, não tem compromisso nenhum
com o metrô de Belo Horizonte e ainda coloca dificuldades. V. Exa. é
testemunha, e a imprensa acompanhou as visitas que fizemos a
várias obras de engenharia, tudo jogado às traças. Milhões jogados
fora. A faixa de domínio foi invadida mais uma vez, depois que o
pessoal já havia sido indenizado, e hoje é lugar de tráfico e
esconderijo de bandido. Nas visitas, constatamos a revolta dos
moradores. Eles já não agüentam. Dizem que ali virou dormitório, local
de venda de drogas, esturiro e violência.

Não podemos permiti 1r que isso ocorra nem ficar calados.
Cobraremos do governo federal, que prometeu e tem essa dívida com
Belo Horizonte. V. Exa., o Deputado Gustavo Valadares e eu já
solicitamos ao Senador F Eduardo Azeredo a realização de uma
audiência pública na Comissão de Infra-Estrutura do Senado Federal,
para discutirmos essa situação. E cobraremos dos Deputados
Federais e dos Senadores que briguem no Orçamento para 2007,
para que não seja destinada a miséria de R$10.000.000,00 ou
R$300.000,00. que não dão para fazer nem recuperar as escadas das
estações.

Portanto, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não
se omitirá, vamos cobrar Sei do interesse e do carinho de V. Exa.
com Belo Horizonte, pela votação expressiva que obteve mais uma
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vez nessas eleições. Com certeza, tem um aliado, e lutaremos juntos
para que o metrô seja uma realidade em Belo Horizonte.

O Ministro veio ao Palácio da Liberdade contar uma mentira. Fui lá
para dizer a ele que não viesse contar mentira. O Secretário Anastasia
solicitou-me que fosse lá conversar com o Ministro. Vieram anunciar o
início de um projeto de R$8.000 .000,00 para o metrô da Savassi, o
metrô da Pampulha, o metrô dos hospitais, mas não terminam a Linha
1, que já tem 24 anos.

Queremos um compromisso sério. Se não der para fazer tudo, que
façam um ou dois quilômetros. E igual à questão das estradas. Não
adianta fazer obras paliativas, pois, com as chuvas, voltam os
buracos. Vejam a BR-135, a BR-381, a BR-040 etc. De Sete Lagoas
ao trevo de Curvelo há buracos: verdadeiras armadilhas,
principalmente para os que não conhecem o trajeto.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, errei nas
minhas contas, pois disse que foram destinados ao metrô de Fortaleza
R$141.000.000,00, mas o valor é maior, quase R$180.000.000,00,
enquanto para ode Belo Horizonte o valor é de R$10.300.000,00, pois
há R$300.000,00 da bancada.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Há alguma emenda para o
metrô da Venezuela?

O Deputado João Leite - Não; o metrô da Venezuela está sendo
financiado por meio do BNDS. Assim, essa previsão não deverá
constar no Orçamento da União. Mas, com os recursos já
emprestados, deverão ser concluídas as Linhas 3 e 4 do metrô de
Caracas, onde o governo está investindo, em vez de investir em
cidades como Belo Horizonte - o que, aliás, não beneficiaria apenas
esta Capital, mas também Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e
todas as cidades que dependem do metrô.

Quero terminar dizendo que, na semana passada, fomos
provocados por cartas de leitores a um dos nossos jornais, em que
indagavam das conseqüências do trabalho da Frente Parlamentar em
Defesa do Metrô. Ora, já encaminhamos ao Comando da Polícia
Militar uma solicitação de segurança no trecho entre o Calafate e o
Barreiro, que se transformou em um lugar de esconderijo para
criminosos, deixando as pessoas à mercê da criminalidade. Também
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encaminhamos ao Chefe da Polícia, Dr. Otto, solicitação de segurança
para aquela população.

Gostaríamos de empre'nder outra caminhada, denunciando o
descaso do governo do PT com Belo Horizonte. Durante a campanha
para a Prefeitura de Belo Horizonte, vários Ministros vieram aqui,
prometendo metrô para o Barreiro, para a Savassi e para Justinópolis,
em Ribeirão das Neves. Agora, a previsão é de R$10.000.000,00. Que
vergonha! Belo Horizonte tem de se levantar, e espero contar com o
nosso Líder nessa Frente, Deputado Célio Moreira: temos de fazer
uma movimentação vigorosa em favor do trabalhador e da
trabalhadora pobre de Belo Horizonte, que, para o seu transporte,
precisam do metrô, que lhes está sendo negado. Apesar do aumento
da arrecadação, pelo govèrno federal, dos tributos em Minas Gerais,
está sendo negado ao trabalhador e à trabalhadora de Belo Horizonte
um transporte coletivo digno. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
22 Farte (Ordem do Dia)j a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Depitado Fábio Avelar) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2? Parte da reunião, com a
1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputâdos e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 9, os
Requerimentos n 2s 6.933/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e
6.934/2006, da Comissão, de Justiça. 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 pela Comissão de Meio
Ambiente - aprovação, na 289 Reunião Ordinária, em 8/1112006, do
Projeto de Lei n 2 2.530/2005, do Deputado Durval Angelo, e do
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Requerimento n 2 6.917/2006, do Deputado Paulo Piau (Ciente.
Publique-se.).

Questões de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Gostaria de registrar um evento

importante que se realizará na próxima segunda-feira, na cidade de
Nova Serrana, pela Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos
Chineses, cuja chegada ao Brasil retira o emprego do povo brasileiro.
De nossa parte, precisamos ter uma reação em defesa da nossa
economia e das empresas brasileiras.

Esse trabalho vem sendo realizado por todo este ano nesta
Assembléia, que procura sensibilizar o governo federal para que tome
medidas que defendam a economia brasileira desse tipo de
concorrência desleal que tem ocorrido e que afeta indústrias em todo
o País.

No nosso Centro-Oeste, em Divinópolis, as nossas confecções; em
Nova Serrana, as indústrias de calçados; em Santo Antônio do Monte,
a produção de fogos de artifícios, e assim por diante; são os que mais
têm perdido.

Teremos essa audiência, que será importante, mais uma vez, para
batermos nessa mesma tecla, defendendo a ação imediata do
governo, criando salvaguardas comerciais, o que é prática em todo o
mundo. Aliás, os chineses fazem isso com muita competência. O que
pode, por alguma razão, tirar-lhes o emprego não é permitido entrar
em seu país. Assim também ocorre com os americanos e europeus.
Nós, brasileiros, temos de defender o nosso emprego, pelo menos.
Isso tem de ser feito por todos, indiferentemente da questão partidária.

Aproveito para falar sobre um trabalho que será realizado na
segunda-feira em Divinópolis, dando seqüência à reunião que tive
ontem com o Secretário de Saúde, preocupado com o Hospital do
Câncer do Centro-Oeste mineiro. Essa obra foi fruto de uma luta de
toda a população daquela região, não apenas da de Divinápolis. Era
Prefeito dessa cidade quando começamos a construção do hospital.
Participei da obra desde a sua idealização, quando ainda era
Vereador. Hoje, após termos concluído um hospital maravilhoso, bem
estruturado e com bons profissionais, sofremos, porque o teto
concedido pelo SUS para os atendimentos daquela unidade não
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chega a um terço da sua capacidade. O pior é que há demanda; há
pacientes com câncer, précisando de atendimento; há o profissional
médico, o hospital, mas não há liberação para o atendimento daquela
demanda. A Autorização de Internação Hospitalar - AIH - é muito
aquém da população do Centro-Oeste, de mais de um milhão e meio
de habitantes.

Esta semana estive com o Secretário de Saúde, expondo-lhe essas
dificuldades e mostrandoque é preciso unir as torças - Município,
Estado e prestador de serviço. Da mesma maneira, abordamos o
Pronto-Socorro de Divinópolis, que, na prática, atende a toda a região,
mas tem sido mantido apenas pela Prefeitura. E preciso haver
compartilhamento, ajuda do Estado para a manutenção do seu
atendimento. E claro que a maioria das pessoas atendidas são de
Divinópolis, mas há demÁnda das cidades vizinhas, pois trata-se de
um pronto-socorro, não pode negar atendimento a ninguém - é
questão de vida ou morte.

Portanto, são situações .urgentes. Sr. Presidente, fiz uso da questão
de ordem a fim de comunicar essas ações que estamos
encaminhando neste período um pouco conturbado de pós-eleição e
feriados, mas não podemos deixar de trabalhar. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, minha questão de ordem
diz respeito ao que está ocorrendo entre Ouro Branco e Conselheiro
Lafaiete, na Estrada Real MG-129, próximo ao Km-188. Questiona-se
muito a qualidade das estradas. Sabemos que em Minas Gerais
muitos Municípios não têm ligação asfáltica, mas, nesse trecho da
Estrada Real, há asfalto novo, sem nem um buraco sequer. Pasmem,
Deputados, estamos assistindo ao maior escândalo do governo de
Minas, da Secretaria de Obras, do DER: cerca de 8km desse asfalto
foram totalmente triturados, removidos. Apresentamos um
requerimento nesta Casa solicitando esclarecimentos ao DER. O que
levou o governo a tirar todo aquele asfalto? E o custo disso?

Não sei informar com precisão, mas o prejuízo deve girar em torno
de, no mínimo, R$2.000.000,00. Essa situação provoca grande
transtorno para as pessàas. Essa é a condição até de trechos bem
mais curtos, como o que liga Ouro Branco e Ouro Preto a Conselheiro
Lafaiete. Os estudantes, os trabalhadores das empresas instaladas na



339

região de Ouro Branco e até de Congonhas sofrem com isso. Não se
entende o que está sendo feito com o dinheiro público. Então, vamos
protocolar aqui um pedido, pois queremos saber qual é a razão.

O própria trecho que liga Ouro Branco à BR-040 está cheio de
buracos. Mesmo a iniciativa privada, ou seja, a Gerdau Açominas
dispondo-se a arcar com os custos de metade da obra de duplicação
do trecho que dá acesso a Ouro Branco pela BR-040, nada se iniciou.
Esse trecho está cheio de buracos. Ademais, há outros Municípios
isolados, mas não há sequer a previsão para se fazer a ligação.

Pretendemos discutir esse assunto também na Comissão de
Transportes. Sr. Presidente, neste momento queremos um retorno
rápido. Como representantes do povo mineiro, devemos-lhe uma
satisfação. Devemos uma justificativa, sobretudo ao povo de Ouro
Branco, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, que todos os dias passa
por esse trecho e está atônito ao ver o Estado de Minas Gerais
desperdiçar o dinheiro público. Obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, conforme podemos
verificar, não há quórum suficiente para a continuação dos trabalhos.
Diante disso, solicito-lhe o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a contivação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.751 e 2.752/2005
e 2.934/2006, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis
reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia
14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 14/11/2006.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA DA 15?

LEGISLATURA, EM 24110/2006
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Edson Rezende (substituindo
este ao Deputado Weliton Prado, por indicação da Liderança do Bloco
PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a entrega
do documento final do Seminário Legislativo "Segurança para todos -
Propostas para uma sociedade mais segura". A Presidência
interrompe a 1 2 Pane dá reunião para ouvir o Sr. Ernani Ferreira
Leandro - Presidente do Consep 125; o Ten.-Cel. Ezequiel Silva,
Chefe da BM1 do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais; o
Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior; Delegado Geral de Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais'; o Pastor Lúcio Mendonça da Fonseca;
Coordenador da Pastoral da Terra da Igreja Metodista; a Sra. Vanessa
Aparecida Tiago Barbosa, Conselheira Tutelar de Contagem; Lizandro
Nei Gualberto, Assessor da Superintendência de Integração da
Secretaria de Estado de Defesa Social - Sedes e o Ten.-Cel. Divino
Pereira Brito da Silva do Estado Maior da Polícia Militar de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra aos i Deputados Edson Rezende e Sargento
Rodrigues, autores do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
O Presidente 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, 7 de novembro de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Viana.
ATA DA 19 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 2511012006

- -
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Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão (substituindo o Deputado Luiz Humberto Carneiro, por
indicação da Liderança do PSDB) e os Deputados Padre João e
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados José Henrique, George Hilton, Laudelino
Augusto e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, 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 debater o financiamento público
destinado às escolas-famílias agrícolas no Orçamento de 2007 e a
propor a criação de uma frente parlamentar de apoio às referidas
instituições. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: fax do Presidente da Emater-MG, Sr. José Silva
Soares, que indica a Sra. Lázara Alves Rezende, Coordenadora
Técnica da Emater-MG, para representá-lo na reunião, e ofício da Sra.
Evina Teixeira Cruz, Presidente da Associação Mineira das Escolas-
Famílias Agrícolas - Amefa -, intitulado "Carta das Efas aos Deputados
Estaduais", contendo reivindicação da entidade e acompanhado de
abaixo-assinado de associados. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei n 9 3.480/2006, em turno único
(Deputado Manos Fernandes); 3.481/2006, em turno único (Deputado
Doutor Viana), e 3.508/2006, em turno único (Deputado Padre João).
A Presidência interrompe a 1 1 Parte da reunião, para ouvir os Srs.
José Maria Barbosa de Jesus, responsável pelas Escolas-Famílias
Agrícolas no Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -; Argileu
Martins, Coordenador do Departamento de Assistência Técnica e
Extensão Rural do VIDA; Adriana Prado Bicalho, Assessora do
Ministério de Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; Gilberto
Rezende, Subsecretário Administrativo da Secretaria de Estado de
Educação; Lázara Alves Rezende, Coordenadora Técnica da Emater-
MG; Evina Teixeira Cruz, Presidente da Associação Mineira das
Escolas Famílias Agrícolas - Amef a -; Gilmar de Souza Oliveira,
representante da União Nacional das Escolas-Família Agrícolas do
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Brasil - Unefab -; que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações inidiais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que 1 aam 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 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 pela
aprovação, no lQ turno do Projeto de Resolução & 3.493/2006,
(relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2? Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensm a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.884/2006. Passa-se à 32
Fase da 2? Parte (Orderil 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 seja
realizada audiência pública, em reunião conjunta, da Comissão com a
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para se
debater e dar encaminhamento ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal - Padem -, realizado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 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, 8de novembro de 2006.
Padre João, Presidente: - Marlos Fernandes - Doutor Viana.

ATA DA 12? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 0

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
7/11/2006

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e Weliton Prado
(substituindo o Deputàdo Roberto Carvalho, por indicação da
Liderança do Bloco PTPCdoB), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Deputado Domingos Sávio, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, comunicando a realização de
audiência pública no auditório desta Casa, às 9 horas do dia
8/1112006, com a finalidade de se discutirem os Projetos de Lei n2s
3.644 e 3.645/2006. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei n Q 3.530/2006, em turno único, para o qual designou como relator
o Deputado Ivair Nogueira. Passa-se á 2 Fase da 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n g 3.166/2006 (relator:
Deputado Bilac Pinto), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 6.911 e 6.912/2006. 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, 9 de novembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.464/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Mulheres Margarida Alves - Amma -, com sede no Município de
ltaj ubá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

rs
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constitucionalidade e legalidade, na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Mulheres Margarida Alves, sem fins lucrativos,

fundada em 1991, tem por objetivo essencial prestar assistência social
por meio de ações concretas voltadas para o desenvolvimento e o
bem-estar de suas associadas.

A documentação aneada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida das
mulheres filiadas e dos carentes em geral, num processo de
participação concreta naconsolidação da cidadania, o que constitui
valiosa parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a! intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração estadual de utilidade pública.

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

3.46412006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.495/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela é do Deputado Antônio Júlio e tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Espírito Santo - Ayibes -, com sede no Município de Nanuque.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, a qual o considerou jurídico, constitucional
e legal.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a
este órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos
no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Ambes é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como
finalidade estatutária o desenvolvimento do bem-estar social e o
engrandecimento da comunidade.

Presta-lhe incontáveis serviços, desde a simples promoção do
desenvolvimento urbanístico local e incentivo à proteção do meio
ambiente, até o estímulo à integração social por meio de encontros
visando à propagação de informações e à realização de debates
sobre questões de interesse coletivo.

Por implementar diversas ações no Município de Nanuque desde
sua fundação em 1999, nada mais justo que lhe seja prestada
honraria, como forma de reconhecimento de sua destacada
importância no âmbito social.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.49512006 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.497/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Sociedade Inteligência e Coração,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é uma associação civil de caráter beneficente,

educativo, cultural, de assistência social, que tem por objetivo, nos
termos do art. 1 9 de seu estatuto, o ensino em seus vários graus e
modalidades, bem como o amparo à juventude.

Dentro de suas possibilidades e na medida em que as
circunstâncias o permitirem, a Sociedade Inteligência e Coração
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desenvolverá obras nessas áreas, sem discriminação racial, sexual,
religiosa, cultural ou econômica, voltadas principalmente para as
crianças, os jovens e os portadores de necessidades especiais.

Em virtude da relevância social de seu propósito e atividades, ela se
faz merecedora do pretendildo título declaratório.

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

n 9 3.497/2006 em turno único.
Saia das Comissões, 9 de novembro de 2006.
Já Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.476/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto

de lei em epígrafe 'contém os quadros de pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissãoj nos termos do art. 102, II, "a", c/c o art. 188
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucion&idade e legalidade.

1 Fundamentação
A proposição em exame contém os quadros de pessoal da

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado. Dispõe sobre a
denominação, as classes, os padrões de vencimento e o nível de
escolaridade exigido para a ocupação dos cargos que especifica bem
como o posicionamento dos servidores efetivos em seis padrões
subseqüentes nas respectivas carreiras. O projeto cuida, ainda, da
extinção e da transformaão de diversos cargos, contém sete anexos,
referentes aos quadros .'de pessoal, e disposições sobre as demais
carreiras integrantes do Poder Judiciário.

Conforme consta na justificação que acompanha o projeto, a
reestruturação dos quadros do Tribunal de Justiça é medida
necessária em face do aumento dos serviços por ele prestado e da
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integração do extinto Tribunal de Alçada.
Em primeiro lugar, cumpre-nos informar que a Comissão de

Constituição e Justiça, em sua esfera de competência, aprecia a
proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, em
obediência ao Regimento Interno. Sob esse prisma, não há obstáculo
à tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, cabe-nos
lembrar que a iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça para
deflagrar o processo legislativo tem fulcro no art. 66, inciso IV, alíneas
"a" e "b", da Constituição Estadual, que lhe confere a competência
privativa para propor a esta Casa Legislativa projetos de lei que
disponham não só sobre a organização dos serviços auxiliares e dos
juízos a eles vinculados, a criação, transformação ou extinção de
cargo e função públicos de sua Secretaria, mas também sobre o
regime jurídico dos servidores civis e a fixação da respectiva
remuneração.

Vale ressaltar que o art. 39 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n g 19, de 1998, delineou as regras
para a fixação dos padrões de vencimentos e componentes do
sistema remuneratório, observando a correspondência entre
vencimentos e a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos de cada carreira.

A Constituição da República estabelece, nos incisos 1 e II do § l Q do
art. 169, que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração
de estrutura de carreiras bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas obedecidas duas condições. A
primeira é a existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para
atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes. A segunda é a autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

A Lei n 2 16.314, de 10/8/2006, que estabelece as diretrizes para a

rsa.
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elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2007, prevê, em
seu art. 21, que, "para atender ao disposto no ar!. 169, § l, inciso II,
da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento e remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título» observado o disposto na Lei Complementar
Federal n 101, de 2000".

Ainda sob o prisma jurídico-constitucional, observamos que, se
aprovado, o projeto de! lei em questão acarretaria aumento de
despesa com pessoal, em vista do provimento dos cargos criados,
tanto efetivos quanto comissionados, e do posicionamento dos
servidores efetivos em seis padrões subseqüentes nas respectivas
carreiras. A Lei Complementar Federal ng 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal E- , conceitua despesa com pessoal em seu
art. 18 e estabelece limites para os referidos gastos no art. 19. Nos
termos do parágrafo únibo do ar!. 21 da referida lei, é considerado
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com
pessoal praticado nos 180 dias que antecedem o fim do mandato do
titular do Poder ou órgão referido no ar!. 20 e que não atenda as
exigências contidas nos arts. 16 e 17, o disposto no inciso XIII do art.
37 e no § 1 2 do art. 169 da Constituição da República.

A esse respeito, cumpile-nos ressaltar que as medidas propostas no
projeto de lei em análise as quais acarretam aumento de despesa
entram em vigor a partir de 1 2/112007, devendo, assim, ser
consignadas no Orçamento de 2007. No que se refere ao atendimento
do disposto no parágraf6 único do art. 21 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, lembramos que o final do mandato do titular do Poder
Judiciário se dará em aosto de 2007. Dessa forma, a edição da lei
que aumente a despesa com o pessoal do Poder Judiciário pode-se
dar até o final desta legislatura sem que haja ofensa à vedação
prevista no ar!. 21 da LRF. Quanto às exigências contidas nos arts. 16
e 17 da referida lei, informamos que o Tribunal de Justiça enviou a
esta Casa, por meio' do Ofício n 2 149/SESPRE/2006, relatório
contendo o impacto financeiro da medida. A análise do conteúdo
dessa informação será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira
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e Orçamentária no momento oportuno e à luz das exigências da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

No que concerne à Lei n 2 9.504, de 30/9/97 - Lei Eleitoral -, cumpre-
nos salientar que, de acordo com o previsto no "caput" e no inciso VIII
do art. 73, é proibida aos agentes públicos, servidores ou não, fazer,
na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo
de 180 dias que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos. Assim
sendo, é importante que a sanção do projeto ocorra em consonância
com os prazos mencionados na referida Lei Eleitoral.

Vislumbramos, todavia, a necessidade de aprimorar o projeto no
tocante à técnica legislativa, o que fazemos por meio da apresentação
do Substitutivo n 2 1. Este corrige, também, disposições que contêm
inadequações jurídicas, as quais passamos a destacar.

Primeiramente, suprimimos o comando contido no parágrafo único
do art. 52, que cuidava do posicionamento de servidores em níveis da
carreira. Todavia, nos termos do Anexo 1 do projeto, as carreiras estão
escalonadas em classes; a subdivisão em níveis está prevista
somente em regulamento interno do Tribunal. Dessa forma, a
separação em níveis deve ser retirada do texto da lei, em observância
ao paralelismo das formas.

Além disso, retiramos da proposição o comando contido no art. 92,
que estabelece percentual de vagas para o posicionamento dos
servidores em classes, decorrente de avaliação de desempenho e
visando ao seu desenvolvimento na carreira. Tal medida, com a qual o
Tribunal de Justiça expressou a sua concordância por meio de
manifestação expressa, faz-se necessária para que o mérito seja
determinante no posicionamento do servidor que preencher os
requisitos para promoção, e não a existência de vaga, o que
configuraria afronta ao princípio da igualdade.

Ademais, transformamos em cargos do Tribunal de Justiça os
cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão do extinto
Tribunal de Alçada e procedemos às devidas alterações dos códigos e
padrões de vencimento.

Além disso, promovemos a modificação dos anexos que

iS'
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acompanhavam o projeto original, visando a consolidar os Quadros de
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça em um único texto de lei
e a incluir dados relativos aos códigos de grupo dos cargos de
provimento em comissão daquele egrégio Tribunal, dos padrões de
vencimento de todos os cargos e da demonstração dos cargos
transformados a partir da entrada em vigor da lei, de forma detalhada.
Foi suprimido o anexo relativo aos cargos extintos, já que o referido
quadro faz-se desnecessário.

E importante ressaltar  que, após o recebimento do projeto em
comento pela Mesa, foram encaminhados a esta Casa, pelo
Serjusmig, propostas de alterações ao projeto original, com o intuito
de aprimorá-lo. Algumas das propostas foram observadas por este
relator neste parecer e dizem respeito a alteração dos padrões de
vencimento das classes B do pessoal da Justiça de 1 Instância, da 1?
e 2 Entrância e da Entrância Especial.

Além disso, o Presidente daquele egrégio Tribunal encaminhou o
Ofício n 9 138ISESPREI2006, apresentando pedido de alteração da
proposta original no que loca aos § 1, 32 , 4 e 5Q do art. 9, por se
tratar de matéria não sujeita a prescrição legal. O último padrão de
vencimento, por meio de alteração proposta por aquela egrégia Corte,
passa a ser o PJ-93 para os servidores integrantes das carreiras, e
PJ-1 01 para reposicionarnento de servidores detentores de direito aos
vencimentos do cargo de Diretor-Geral da Secretaria do extinto
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça. Ademais, foi incluído, por
sugestão do referido Tribunal, dispositivo que permite o
enquadramento de servidor que perceba, na data da publicação da lei,
vantagem pessoal, excedente de enquadramento ou percentual
relativo ao pagamento da extinta Gratificação de Incentivo ao
Aperfeiçoamento Funcional - Giaf - à qual o servidor fazia jus na data
da publicação da Lei n Q 13.467, 121112000.

Houve, ainda, a reduçãb - de 17 para 16 - do número dos cargos de
provimento em comissão de Coordenador de Área, de recrutamento
limitado, e dos cargos deprovimento em comissão de Coordenador de
Serviço - de 23 para 22 cargos.

Conclusão
Em vista das razões expostas, concluímos pela juridicidade,

L4
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.47612006 na
forma do Substitutivo n2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

são os constantes nos Anexos 1 e II desta lei, com a denominação dos
cargos, sua composição numérica, os códigos de grupo, as classes e
os padrões de vencimento neles indicados.

Art. 2 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Oficial
Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no Anexo 1,
além dos 537 cargos existentes, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam duzentos e sessenta e um cargos de provimento efetivo da
carreira de Oficial Judiciário do Quadro Específico de Provimento
Efetivo do extinto Tribunal de Alçada, códigos de cargo TA-SG, TA-GS
e TA-GE, transformados em duzentos e sessenta e um cargos da
carreira de Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-SG-001 a TJ-
SG-261, na forma da correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

- ficam dezesseis cargos da carreira de Oficial Judiciário do
Quadro Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
códigos de cargos TA-QS-SG, TA-OS-GS e TA-QA-GE,
transformados em dezesseis cargos da carreira de Oficial Judiciário
do Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-QS-SG-01 a TJ-
QS-SG-16, na forma da correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

III - ficam criados mil e noventa e um cargos de provimento efetivo
da carreira de Oficial Judiciário no Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça constante no Anexo 1
desta lei.

Art. 32 - Ficam extintos, com a vacância:
- setenta e sete cargos de provimento em comissão de Assistente

Especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de grupo
TJ-CAI-09, códigos de cargos EP-A4 a EP- A80, previstos no Anexo II

- -
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desta lei;
II - cento e dezoito cargos da carreira de Agente Judiciário, do

Quadro Específico de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar
da Secretaria do Tribunal, de Justiça e do extinto Tribunal de Alçada,
códigos de cargos TJ-PG-001 a TJ-PG-109 e TJ-QS-PG-01 a TJ-QS-
PG-09, previstos no Anexo 1 desta lei, na forma estabelecida no art. 32
da Lei n 2 13.467, de 2000;

III - cinqüenta e cinco cargos da carreira de Oficial Judiciário do
Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, códigos de
cargos TJ-QS-SG-01 a TJ-OS-SG-55, previstos no Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O provimento de duzentos e cinqüenta cargos da
carreira de Oficial Judiciário previstos no Anexo 1 desta lei fica
condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos mencionados no
"caput" deste artigo.

Art. 42 - Para a obterjição do número de cargos da carreira de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no
Anexo 1, além dos 269 cargos existentes, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam cento e quarenta e oito cargos de provimento efetivo da
carreira de Técnico Judiciário do Quadro Específico de Provimento
Efetivo do extinto Tribunal de Alçada, códigos de cargos TA-OS e TA-
GE, transformados em cento e quarenta e oito cargos da carreira de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de mesmo
padrão de vencimento, cdigos de cargos TJ-GS-001 a TJ-GS-148, na
forma da correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

II - ficam sete cargos da carreira de Técnico Judiciário do Quadro
Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, códigos de
cargos TA-QS-GS e T4-QS-GE, transformados em sete cargos da
carreira de Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-OS-GS 01 a TJ-
QS-GS-07, na forma da correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

III - ficam criados quatrocentos e vinte e sete cargos de provimento
efetivo da carreira de Técnico Judiciário no Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Secretaria Tribunal de Justiça constante no
Anexo 1 desta lei.

Art. 52 - Ficam extintos, com a vacância:

rÃO



353

- dezenove cargos de provimento em comissão de Assistente
Técnico da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de grupo TJ-CAI-
10, códigos de cargos TE-Ai a TE-A16 e TE-Li a TE-1-3, sendo três
de recrutamento limitado e dezesseis de recrutamento amplo,
previstos no Anexo II desta lei;

II - quarenta e oito cargos da carreira de Técnico Judiciário do
Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, código TJ-
QS-GS- 01 a TJ-OS-GS-48, previstos no Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O provimento de sessenta e sete cargos da
carreira de Técnico Judiciário previstos no Anexo 1 desta lei fica
condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos mencionados no
"caput" deste artigo.

Art. 6 - Ficam transformados:
- quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário do

quadro específico de Provimento Efetivo do extinto Tribunal de
Alçada, códigos de cargos TA-PG, TA-SG, TA-GS e TA-GE em
quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário Quadro
Específico de Provimento Efetivo do Tribunal de Justiça, de mesmo
padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-PG-01 a TJ-PG-44, na
forma da correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

II - ficam seis cargos da carreira de Agente Judiciário do Quadro
Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, códigos de
cargos TA-QS-PG, TA-OS-SG, TA-QS-GS e TA-QS-GE,
transformados em seis cargos da carreira de Agente Judiciário da
Secretaria do Tribunal de Justiça, de mesmo padrão de vencimento,
códigos de cargos TJ-QS-PG-01 a TJ-OS-PG-06, na forma da
correlação estabelecida no Anexo III desta lei;

Art. 72 - Integram os quadros previstos no art. 12 desta lei todos os
cargos existentes no Tribunal de Justiça na data da entrada em vigor
desta lei, assim como os cargos do extinto Tribunal de Alçada.

Art. 8 - O Tribunal de Justiça providenciará o posicionamento dos
servidores integrantes dos Quadros de Pessoal de sua Secretaria,
bem como a identificação e a codificação de seu cargo na forma
prevista nos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 92 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário e de
Oficial Judiciário, integrantes . do Anexo 1 desta lei, serão providos por
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concurso público de provas ou de provas e títulos, e o servidor
nomeado será posicionado na classe inicial de cada uma das
carreiras.

Parágrafo único - Nas carreiras de Técnico Judiciário, Oficial
Judiciário e Agente Judiciário, constantes no Anexo 1 desta lei, o
posicionamento do servidor nas classes subseqüentes à classe inicial
será feito mediante promoção, nos termos das Leis n 2 10.593, de 7 de
janeiro de 1992, n9 11.617, de 1994, e n 2 13.467, de 2000, e de
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 10 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da
Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no quadro lI-A do Anexo II,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam três cargos de provimento em comissão de Secretário do
extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo
TA-DAS-02, transformados em três cargos de Assessor Especial II,
código do grupo TJ-DAS-01, de recrutamento limitado, na forma da
correlação prevista no Anexo lll-B-1 desta lei;

II - ficam nove cargos de provimento em comissão de Secretário da
Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo cinco de recrutamento
limitado e quatro de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02,
transformados em sete cargos de provimento em comissão de
recrutamento limitado de Diretor Executivo, código de grupo TJ-DAS-
01, e em dois cargos de provimento em comissão de recrutamento
limitado de Diretor de Secretaria, código de grupo, TJ-DAS-01, na
forma da correlação prevista no Anexo 111-B-2 desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete
do Presidente, de recrutamento amplo, da Secretaria do extinto
Tribunal de Alçada, código de grupo TA-DAS-03, transformado em um
cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo de Chefe
de Gabinete do Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça,
código de grupo TJ-DAS-'Ol, na forma da correlação prevista no
Anexo 111-13-1 desta lei;

IV - fica um cargo de. provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Presidente, de recrutamento amplo, da Secretaria do
Tribunal de Justiça, código de grupo TJ-DAS-03, transformado em um
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cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo de Chefe
de Gabinete do Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça,
código de grupo TJ-DAS-01, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Secretário do
Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-01, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Secretário do Presidente, da Secretaria
do Tribunal de Justiça, de recrutamento amplo, de mesmo código de
grupo.

VI - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor do
Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Assessor Jurídico do Presidente, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, na forma da
correlação prevista no Anexo III desta lei;

VII - fica um cargo de Assessor do Presidente, da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-DAS-04, transformado em um cargo de provimento em comissão
de Assessor Jurídico da 1 1 Vice-Presidência, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-01, na forma da correlação prevista
no Anexo III desta lei;

VIII - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Corregedor-Geral, da Secretaria do Tribunal de Justiça,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-08, transformado em
um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do
Corregedor-Geral, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-
01, na forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

IX - ficam criados um cargo de provimento em comissão de
recrutamento limitado de Secretário Especial do Presidente; um cargo
de provimento em comissão de Secretário da Corte Superior, de
recrutamento limitado; um cargo de provimento em comissão de
Secretário Executivo, de recrutamento limitado; dois cargos de
provimento em comissão de Diretor Executivo, de recrutamento
amplo; um cargo de provimento em comissão de Auditor, de
recrutamento limitado; um cargo de provimento em comissão de
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Assessor de Comunicação Institucional, de recrutamento limitado;
todos de código de grupo TJ-DAS-01;

X - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Fiscalização, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-1 5,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Assessor
Especial 1, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02, na
forma da correlação prevista no Anexo 11I-13-2 desta lei;

Xl - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Informática, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-1 6,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Assessor
Especial 1, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XII - ficam oito cargos de provimento em comissão de Diretor de
Departamento da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-06, transformados em
dois cargos de Assessor técnico II, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-04, e em seis cargos de Gerente, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação prevista
no Anexo III desta lei;

XIII - ficam vinte e nove cargos de provimento em comissão de
Diretor de Departamento da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo
cinco de recrutamento amplo e vinte e quatro de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-06, transformados em um cargo de
Assessor Técnico li, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-
04, e em vinte e oito cargos de Gerente, sendo três de recrutamento
amplo e vinte e cinco de recrutamento limitado, código de grupo TU-
DAS-OS, na forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XIV - ficam criados treze cargos de provimento em comissão de
Assessor Técnico II, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04; doze cargos de Assessor Jurídico II, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-04; um cargo de Gerente de
Cartório, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, e
onze cargos de Gerente, de recrutamento limitado, código de grupo
TJ-DAS-05;

XV - ficam onze cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Câmara da! Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
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recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-07 transformados em
onze cargos de Gerente de Cartório, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

XVI - ficam treze cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Câmara da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-07, transformados em
treze cargos de Gerente de Cartório, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação prevista no Anexo III-13-2
desta lei;

XVII - fica um cargo de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Feitos Especiais da Secretaria do extinto Tribunal de
Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-12
transformados em um cargo de Gerente de Cartório, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação prevista
no Anexo III desta lei;

XVIII - ficam dois cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Recursos para Tribunais Superiores da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo
TA-DAS-13, transformados em dois cargos de Gerente de Cartório, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da
correlação prevista no Anexo III desta lei;

XIX - ficam cento e doze cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário III da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-DAS-05, transformados em
cento e doze cargos de Assessor Judiciário, de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-DAS-03, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei;

XX - ficam duzentos e quarenta e oito cargos de provimento em
comissão de Assessor Judiciário III da Secretaria do Tribunal de
Justiça, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-09,
transformados em duzentos e quarenta e oito cargos de Assessor
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-03, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XXI - ficam oito cargos de provimento em comissão de Assessor
Jurídico da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, código de grupo
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TA-DAS-08, de recrutamento limitado, transformados em oito cargos
de Assessor Jurídico li, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04, na forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XXII - ficam quinze cargõs de provimento em comissão de Assessor
Jurídico da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo oito de
recrutamento limitado e sete de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-DAS-10, transformados em quinze cargos de Assessor Jurídico II,
sendo dez de recrutamento limitado e cinco de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-DAS-04, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei.

Art. 11 - Ficam extintos:
- um cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral da

Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado,
código de grupo TA-DAS-01, previsto no Anexo II da Lei n Q 11.098, de
11 de maio de 1993;

II - um cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral da
Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-DAS-01, previsto no Anexo Ida Lei n 2 11.098, de 1993.

Art. 12 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de chefia e Assessoramento Intermediário da
Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no quadro II-B do Anexo II,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam quatorze cargos de provimento em comissão de Escrevente
Substituto da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-09, transformados em
quatorze cargos de provimento em comissão de Escrevente, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, na forma da
correlação prevista no Anexo III desta lei;

II - ficam treze cargos de provimento em comissão de Escrevente
Substituto da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de grupo TJ-
DAS-12, de recrutamento limitado, transformados em treze cargos de
provimento em comissão de Escrevente, código de grupo TJ-CAI-01,
de recrutamento limitado, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico
da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, código de grupo TA-DAS-
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11, de recrutamento amplo, transformado em um cargo de provimento
em comissão de Coordenador de Área, código de grupo TJ-CAI-01, de
recrutamento amplo, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

IV - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Imprensa da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-DAS-13, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Área, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-CAI-01, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico
da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-1 1, transformado em um cargo de provimento em
comissão de Coordenador de Área, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-CAI-01, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

VI - ficam trinta e quatro cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Área da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-IDAS-1 0, transformados em
trinta e quatro cargos de provimento em comissão de Coordenador de
Area, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, na forma
da correlação prevista no Anexo III desta lei;

VII - ficam cinqüenta e quatro cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Área da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-14, transformados em
cinqüenta e quatro cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Area, sendo quarenta e oito de recrutamento limitado
e seis de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-01, na forma
da correlação prevista no Anexo III desta lei;

VIII - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de
Escrevente, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01;
cinco cargos de provimento em comissão de Coordenador de Área, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01; oito cargos de
provimento em comissão de Assessor Técnico 1, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-CAI-02, e seis cargos de provimento em
comissão de Assessor Jurídico 1, de recrutamento limitado, código de
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grupo TJ-CAI-02;
IX - ficam quatorze cargos de provimento em comissão de

Coordenador de Serviço da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
sendo nove de recrutamento limitado e cinco de recrutamento amplo,
código de grupo TA-CH-A1-01, transformados em doze cargos de
Coordenador de Serviço, código de grupo TJ-CAI-03, sendo nove de
recrutamento limitado e três de recrutamento amplo, e em dois cargos
de Assistente Técnico de Transporte, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-07, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

X - ficam vinte e seta cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Serviço da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo
dezessete de recrutamento Limitado e dez de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-CH7AI-01, transformados em um cargo de
provimento em comissão de Assistente Técnico de Precatórios, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-05, em três cargos de
provimento em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, sendo
um de recrutamento limitado e dois de recrutamento amplo, código de
grupo TJ-CAI-06; e em vinte e três cargos de provimento em comissão
de Coordenador de Serviço, sendo quatro de recrutamento limitado e
dezenove de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-03, na
forma da correlação previs 1ta no Anexo III desta lei;

Xl - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de
Assistente Técnico de Auditoria, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-CAI-04;

XII - ficam onze cargos de provimento em comissão de Assessor
Judiciário II da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo três de
recrutamento limitado e oi1to de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-CAI-02, transformados em onze cargos de provimento em
comissão de Assistente Tknico, sendo três de recrutamento limitado
e oito de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-10, na forma
da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XIII - ficam quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Técnico Operacional da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-01, transformados em
quatro cargos de Assister1ite Técnico, de recrutamento amplo, código
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de grupo TJ-CAI-10, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

XIV - ficam quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Técnico Operacional da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-01, transformados em
quatro cargos de Assistente Técnico, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-10, na forma da correlação prevista no Anexo III
desta lei;

XV - ficam quatorze cargos de provimento em comissão de Assessor
Judiciário 1 da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-CI-l-Al-03, transformados em
quatorze cargos de provimento em comissão de Assistente Judiciário,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na forma da
correlação prevista no Anexo III desta lei;

XVI - ficam trinta e oito cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário 1 da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CH-Al-03, transformados em
trinta e oito cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XVII - ficam cinqüenta cargos de provimento em comissão de
Auxiliar Judiciário da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-02, transformados em
cinqüenta cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XVIII - ficam quarenta e quatro cargos de provimento em comissão
de Auxiliar Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CH-AI-02, transformados em
quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XIX - ficam cinqüenta cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
de recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-04, transformados em
cinqüenta cargos de provimento em comissão de Assistente
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Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XX - ficam quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado'da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-03, transformados em
quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XXI - ficam vinte e seis cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
de recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-04, transformados em
vinte e seis cargos de provimento em comissão de Assistente
Especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-CAI-09, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei;

XXII - ficam cinqüenta e um cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-03, transformados em
cinqüenta e um cargos de provimento em comissão de Assistente
Especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grupo Ti-CAI-09, na forma da correlação prevista no
Anexo III desta lei;

XXIII - ficam criados três cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-09.

Art.13 - Ficam transformdos com a vacância:
- dois cargos de provimento em comissão de Assessor Especial II,

de recrutamento limitadojcódigo de grupo TJ-DAS-01, previstos no
Anexo II desta lei, em dóis cargos de provimento em comissão de
Assessor Técnico II, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04, na forma da correlação prevista no Anexo IV desta lei;

II - dois cargos de provimento em comissão de Assessor Especial 1,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02, previstos no
Anexo II desta lei, em dois cargos de provimento em comissão de
Assessor Técnico II, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-
04, na forma da correlação prevista no Anexo IV desta lei;
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III - um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico II,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-04, em um cargo de
provimento em comissão de Assessor Técnico 1, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-CAI-02, na forma da correlação prevista
no Anexo IV desta lei.

Art. 14 - Ficam extintos com a vacância:
- um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do

Presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-01,
código de cargo GP-A2, previsto no Anexo lI-A desta lei;

II - um cargo de provimento em comissão de Assessor Especial li,
de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código de
cargo ES-1-3, previsto no Anexo lI-A desta lei;

III - dois cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico II,
de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-04, códigos de
cargo AT-Li 4 e AT-Li 5, previsto no Anexo lI-A desta lei;

IV - quinze cargos de provimento em comissão de Coordenador de
Área, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, códigos
de cargo CA-1-74 a CA-1-88, previsto no Anexo ll-B desta lei;

V - vinte e dois cargos de provimento em comissão de Coordenador
de Serviço, sendo quatro de recrutamento limitado e dezoito de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-03, códigos de cargo
CS-A5 a CS-A22 e CS-1-10 a CS-L13, previsto no Anexo ll-B desta lei.

Art. 15 - Os cargos constantes no Anexo II desta lei serão providos
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante:

- indicação do Vice-Presidente ou do Corregedor-Geral de Justiça,
para aqueles lotados nas Superintendências, conforme dispuser
resolução da Corte Superior;

II - indicação do Desembargador, para aqueles lotados no respectivo
gabinete;

III - escolha do Presidente do Tribunal, nos dmais casos.
Art. 16 - O ingresso nos cargos de provimento em comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior de escolaridade para os cargos do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior constantes no Anexo II e para os
cargos de Escrevente, Coordenador de Área, Assessor Técnico 1 e
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Assessor Jurídico 1, do Grupo de Direção e Assessoramento
Intermediário, constantes rio Anexo II desta lei;

Ii - nível médio de escolãridade para os cargos de Coordenador de
Serviço, Assistente Técnico de Auditoria, Assistente Técnico de
Precatórios, Assistente Técnico de Gabinete e Assistente Técnico de
Transportes, do Grupo de Direção e Assessoramento Intermediário,
constantes no Anexo II desta lei.

Parágrafo único - A substituição de servidor ocupante dos cargos
mencionados nos incisos 1 e II do "caput" deste artigo obedecerá às
exigências de escolaridade nele previstas.

Art. 17 - E vedada a substituição de ocupante de cargo previsto no
inciso Ido art. 3, no inciso Ido art. 5 2 e no art. 12 desta lei.

Disposições Finais
Art. 18 - Fica assegurada, a partir de 1 9 de janeiro de 2007, aos

servidores ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo, do Quadro Suplementar e do Quadro Específico
de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça,
posicionados em suas carreiras, sem prejuízo das vantagens pessoais
adquiridas, a elevação de seis padrões, na forma estabelecida nos
Anexos 1, II, III e IV desta lei.

Art. 19 - Fica assegurada, a partir de l Q de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos pargos integrantes dos Quadros de Pessoal
da Justiça de Primeira Instância, posicionados em suas carreiras, sem
prejuízo das vantagens 'pessoais adquiridas, a elevação de seis
padrões.

Parágrafo único - A correspondência entre os padrões de
vencimento dos cargos dos Quadros de Pessoal da Justiça de
Primeira Instância é a constante do Anexo V desta lei.

Art. 20 - A promoção VerticaI do servidor efetivo em exercício de
cargo integrante dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais dar-se-á após o cumprimento dos requisitos
previstos em lei e em regulamento, observados os seguintes
posicionamentos:

- a partir do padrão PJ-30 da classe E das carreiras de Agente
Judiciário, para o padrão inicial da classe D das mesmas carreiras;

11 - a partir do padrão PJ-44 da classe D das carreiras de Agente
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Judiciário, Oficial Judiciário e Oficial de Apoio Judicial, para o padrão
inicial da classe C das mesmas carreiras;

III - a partir do padrão PJ-58 da classe C das carreiras de Agente
Judiciário, Oficial Judiciário, Oficial de Apoio Judicial e Técnico
Judiciário, para o padrão inicial da classe B das mesmas carreiras;

IV - a partir do padrão PJ-64 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Primeira Entrância, para o padrão inicial da classe B
da mesma carreira;

V - a partir do padrão PJ-66 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Segunda Entrância, para o padrão inicial da classe B
da mesma carreira;

VI - a partir do padrão PJ-74 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Entrância Especial, para o padrão inicial da classe 8
da mesma carreira.

Art. 21 - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 5 9 da Lei n2 13.467, de 2000, os seguintes padrões
e índices: PJ-88: 17,2609; PJ-89:17,9443; PJ-90: 18,6547; PJ-91:
19,3932, PJ-92: 20,1610 e PJ-93:20,9592.

Art. 22 - O servidor detentor de título declaratório de apostila, nos
termos da Emenda à Constituição Estadual n 2 57, de 15 de julho de
2003, e da Lei n 2 14.983, de 14 de janeiro de 2004, poderá ser
posicionado na classe A da respectiva carreira de seu cargo efetivo
mediante opção e cumpridos os requisitos estabelecidos em resolução
da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 23 - O servidor ativo e inativo dos quadros de Pessoal de
Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância que perceber,
na data de publicação desta lei, vantagem pessoal, excedente de
enquadramento ou percentual relativo ao pagamento da extinta
Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional - Giaf - à qual
fazia jus na data da publicação da Lei n Q 13.467, de 2000, será
reposicionado na classe do padrão cujo valor de vencimento básico
corresponda à soma de seu vencimento básico e das vantagens
mencionadas.

§ 1 - Na hipótese do vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo X da Lei n 2 13.467,
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de 2000, o reposicionanento dar-se-á no padrão imediatamente
superior.

§ 2 - O desenvolvimento do servidor na classe em que for
posicionado, nos termos deste artigo, dar-se-á quando preenchidos os
requisitos para o ingressos na referida classe, previstos em
regulamento do Tribunal de Justiça.

Art. 24 - Os servidores detentores de direito aos vencimentos do
cargo de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de
grupo TJ-DAS-01 e da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
código de grupo TA-DAS-01, serão reposicionados na forma prevista
no artigo anterior, nos seguintes padrões e índices: PJ-94: 21,7891;
PJ-95: 22,6519; PJ-96: 23,5488; PJ-97: 24,4812; PJ-98: 25,4505; PJ-
99: 26,4583; PJ-100: 27,5059; PJ-101: 28,5950.

Parágrafo único - Os padrões de vencimento a que se refere o
"caput" deste artigo não integram as carreiras, e os servidores nele
posicionados não farão jus'à promoção ou progressão.

Art. 25 - Aplica-se aos srvidores inativos dos Quadros de Pessoal
Poder Judiciário, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
observada a vigência em l de janeiro de 2007, prevista para os arts.
18e19.

Art. 27 - Ficam revogados:
- a Lei n Q 6.050, de 6 dê dezembro de 1972;

II - a Lei n 2 6.417, de 24 de setembro de 1974;
III - a Lei n 2 8.020, de 23de julho de 1981;
IV - a Lei & 9.627, de 131 de julho de 1988;
V - a Lei n 2 9.925, de 20 de julho de 1989;
VI - os Anexos 1 e 1 da Lei n 11.098, de 11 de maio de 1993;
VII - os Anexos 1, II, V e VI da Lei n2 13.467, de 12 de janeiro de

2000.
Sala das Comissões, 1 2 be novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
Anexo 1

(a que se referem osarts.1°,3°,5°,8°,10,l2,13,14,15,l6el8da
Lein9.:.....de..de ..... de2006)
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Quadros de Provimento Efetivo e Suplementar da Secretaria do
Tribunal de Justiça

A tabela referente ao item 1-A - Quadro Específico de Cargos de
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça" foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 11.11.2006.

A tabela referente ao item "I-B - Quadro Suplementar da
Secretaria do Tribunal de Justiça" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2006.

Anexo II
(a que se referem os arts. 2 0, 4 01 6 0, 10, 12 e 18 da Lei n ......de.. de

.....de 2006)
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do

Tribunal de Justiça
* A tabela referente ao item "lI-A - Grupo de Direção e

Assessoramento Superior (TJ - DAS)" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2006.

- A tabela referente ao item 11-8 - Grupo de Chefia e
Assessoramento Intermediário (TJ - CAI)" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2006

Anexo III
Quadro de Correlação de Cargos Transformados, a que se referem os

arts. 2, 4, 6 0, 10, 12 e 18 desta Lei.
111-A - Quadro de Correlação de Cargos do Quadro Específico de
Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar Transformados a Partir
da Vigência desta Lei.
*,, A tabela referente ao item 1i-A-11 - Cargos Efetivos do extinto

Tribunal de Alçada" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
11.11.2006.

A tabela referente ao item 1II-A-2 - Cargos do Quadro
Suplementar do extinto Tribunal de Alçada" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2006.
lll-B - Quadro de Correlação de Cargos de Provimento em Comissão

Transformados a partir da Vigência desta Lei.
* A tabela referente ao item 111-13-1 - Cargos do extinto Tribunal de

Alçada" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11.11.2006.
* A tabela referente ao item 111-13-2 - Cargos do Tribunal de Justiça"

rÀ



368

foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11.11.2006.
Anexo IV

(a que se refere os arts. 13, 16 e 18 da Lei n ......de 2006)
A tabela referente ao item 1V-A - Quadro de Correlação de

Cargos do Quadro de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar a
serem transformados com a vacância - Cargos do Tribunal de Justiça"
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11.11.2006.
* A tabela referente ao item "IV-B - Quadro de Correlação de

Cargos de Provimento em Comissão a serem transformados com a
vacância - Cargos do Tribunal de Justiça" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11 .200&

Anexo 
(a que se refere 6art. 19 da Lei n 9 ... de ... de 200)

A tabela referente ao item "V-A - Quadro de Correspondência
entre Padrões de Vencimento dos Quadros Específico de Provimento
Efetivo, Suplementar e deEstáveis Efetivados da Justiça de Primeira
Instância" foi publicada no ('Diário do Legislativo" de 11.11.2006.
* A tabela referente ao item "V-B - Quadro de correspondência

entre os padrões de vencimento dos cargos de provimento em
comissão do quadro de servidores da Justiça de Primeira Instância" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.11.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.34712006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.347/2006, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga, 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 jor se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo cpm o aprovado.

PROJETO DE LEI NO3.347/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga, com sede no
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'Município de Araponga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga,
com sede no Município de Araponga.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

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

3.357/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.357/2006, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que declara de utilidade pública a Fundação Genival
Tourinho, localizada no Município de Montes Claros, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.357/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Genival Tourinho,

com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural

Genival Tourinho, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9111/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
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Adão Luziano, ocorrido em 4111/2006, em Nova Lima. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Biel Rocha, dando ciência de que se ausentará do
País, no período de 7 a 14/11/2006, a fim de representar esta Casa
em evento em Havana, Cuba. (- Ciente. Publique-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Sra. Cláudia Regina Guedes Maia por sua

posse como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento flQ 6.833/2006, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Sra. Sayonara Calhau pela realização da
13 2 edição da entrega do Troféu Aplauso em Governador Valadares
(Requerimento n 2 6.873/2006, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Alysson Paulinelli pelo recebimento do
World Food Prize de 2006 (Requerimento n 2 6.884/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de aplauso à Assistência Social Bom Pastor pelo transcurso de seu
252 aniversário de fundação (Requerimento nO 6.892/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Orlando Adão Carvalho por sua posse
como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento n2
6.893/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de regozijo pelo transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo
(Requerimento n2 6.89512006, do Deputado Miguel Martini);

de regozijo pelo transcurso do Dia do Aviador (Requerimento n2
6.896/2006, do Deputado Miguel Martini).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 40 9 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 7/11/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia e da Deputada Elisa Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Coordenador - Palavras do Senador Valdir Raupp - Palavras do Sr.
Márcio Luiz Albuquerque Oliveira - Palavras do Sr. Eugênio
Greggianin - Palavras da Sra. Rita de Cássia Leal Fonseca dos
Santos - Esclarecimentos sobre a apresentação de propostas -
Apresentação de propostas - Encerramento.

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

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 10h l5min, 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.

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2-Secretário "ad hoc", procede à

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



372

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. Senador Valdir Raupp, membro da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e
Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2007; Deputado Federal
Gilmar Machado, Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e
Coordenador dos Trabalhos; Deputados Federais Leonardo Monteiro
e Jaime Martins, membros da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Deputada Federal
Maria do Carmo Lara; Deputado Domingos Sávio, Presidente da
Comissão de Fiscalizaçãd Financeira desta Casa; e Tadeu Barreto
Guimarães, Subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do

Seminário "Região Sudeste" da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e 1 Fiscalização do Congresso Nacional -
Orçamento da União para 2007.

Palavras do Sr. Presidente
Gostaria, em nome dá Assembléia Legislativa, de agradecer a

presença de todos e de parabenizar o Congresso Nacional, na figura
do Senador, dos Deputados Federais e da Comissão Mista de
Orçamento, pela realização deste seminário. Evidentemente, são
muitas as demandas quê Minas Gerais tem para com o governo
federal e para com o orçamento da União. E claro que reconhecemos
os esforços que tanto o Congresso Nacional quanto o Presidente Lula
fizeram nos últimos períodos para o atendimento de reivindicações
importantes do Estado, mas é óbvio também que as demandas são de
grande monta, e certamente a participação das entidades e da
Comissão de Participação Popular poderá ajudar os Deputados
Federais e Senadores na elaboração mais democrática do orçamento
da União.

Aqui, em Minas Gerais; por meio das Comissões de Participação
Popular e de orçamento da Assembléia, também temos feito
seminários e apresentado propostas de democratização do
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Orçamento, até para que o nosso povo possa entendê-lo, não achar
que orçamento é peça que apenas os Deputados e o governo podem
entender e dela se apropriar. E fundamental que o Orçamento passe a
ser discutido e democratizado.

A Câmara Federal e o Senado vêm trabalhando com esse objetivo
sob a Presidência do Deputado Federal Gilmar Machado. E é
importante porque, quanto mais participativo o orçamento, mais serão
atendidas as reivindicações que vêm da própria comunidade, da base
e, neste caso, dos Estados.

Então, quero agradecer a presença do Senador, dos Deputados e
de cada um de vocês, desejando que esta reunião seja produtiva e,
como fruto do trabalho, Minas Gerais possa sair ganhando a partir das
discussões que fazemos hoje, nesta Assembléia, com a
representação da nossa sociedade civil.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Federal Gilmar Machado) - Bom dia a

todas e todos. É uma honra, uma alegria muito grande poder retornar
à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Casa em que,
por oito anos, tive a oportunidade de trabalhar como Deputado
Estadual. Para mim, é sempre uma alegria voltar a esta Assembléia,
porque esta foi a minha grande escola.

Quero agradecer muito ao Vice-Presidente Deputado Rogério
Correia e a toda a Assembléia Legislativa o acolhimento oferecido à
Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos do Congresso
Nacional, neste grande esforço que o Congresso realiza.

Desde que assumimos a Presidência desta Comissão, temos
tentado estabelecer uma nova forma de ampliar a participação, de
democratizar a participação da população na montagem e na
execução da peça orçamentária. Entendemos que vivemos num país
de democracia representativa, mas entendemos também que é
possível aliar democracia representativa com ações da democracia
direta pela participação das várias entidades e pessoas da sociedade
civil, o que entendemos ser legítimo, porque o Orçamento é
exatamente a peça mais importante que podemos discutir e votar no
Congresso Nacional e é fruto do imposto que todos nós pagamos.

Muitos de nós reclamamos permanentemente da quantidade de
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impostos que pagamos. Então, é fundamental que possamos discutir:
é necessário, é preciso continuar aumentando o número de impostos?
De que forma pode-se arrecadar mais? Ao mesmo tempo, como se
gastar corretamente cada centavo do imposto que se paga? Onde
devem ser gastos esses recursos?

O Congresso vem fazendo um esforço para que possamos ter um
Orçamento cada vez mais real, para que não tenhamos grandes
contigenciamentos, essa palavra grande que assusta muita gente. No
início do ano a imprensa costuma falar que montamos o Orçamento,
mas que depois vem o contingenciamento, que é o corte. O Senador
Valdir Raupp, que irá falar daqui a pouco, é a pessoa que tem a
responsabilidade e o poder da caneta, neste ano, para o Orçamento
do ano que vem. Queremos fazer a montagem, o mais real possível,
do Orçamento, para diminuirmos a possibilidade dos cortes.

Providenciamos para vocês uma síntese, que todos podem retirar na
entrada, uma pequena cartilha do esboço do Orçamento para o ano
que vem. Toda peça orçamentária está aqui, e vocês poderão
consultar. Fizemos questãô de colocar os dados básicos, porque é no
Orçamento que, por exem'pio, já vamos deliberar qual será o salário
mínimo do ano que vem. Qs aposentados continuarão tendo apenas a
correção da inflação ou vão ter algo mais? Isso é definido agora, no
Orçamento. Os governadores têm reclamado da Lei Kandir, que na
verdade já não existe. Deveria haver uma outra norma de
compensação pelos Estados exportadores, só que ainda não foi
regulamentada. Temos que garantir esses recursos com a definição
dos valores. Os Estados estão todos comprometidos. Acompanho
Minas Gerais mais de perto e sei que 13% dos recursos estão
comprometidos com o pagamento de juros. Isso está dificultando a
ação dos Estados, mas temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu
sou daqueles que defende uma revisão dessa lei. Não dá para os
Estados e Municípios continuarem gastando 13% do seu orçamento
apenas com juros, enquanto existem recursos no BNDES e na Caixa
para financiar saneamento e habitação que os Estados não podem
pegar porque estão endividados. Não precisamos acabar com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, basta alterá-la. Isso é bom ou é ruim?
Temos que discutir essasquestões. Todos sabem que o Orçamento
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da União estabelece que todo Deputado Federal e todo Senador têm
direito de apresentar R$5.000.000,00 em emendas individuais, até um
total de 20. Temos também as emendas de bancada, que variam de
18 a 23, sendo que cada Senador tem direito a uma emenda de
bancada. Por exemplo, São Paulo, que é o maior Estado, tem direito
de apresentar 20 emendas mais 3 dos Senadores, o que dá um total
de 23. Minas tem direito a 19 mais 3 dos Senadores, o que dá um total
de 22.

No material que estamos distribuindo vocês poderão encontrar as
emendas que a bancada apresentou. Há também um formulário de
emendas que vocês poderão apresentar. Minas Gerais, em termos de
emendas de bancada, aprovou, no ano passado, R$382.000.000,00.
Queremos debater tudo isso. Vamos apresentar às bancadas, que
poderão acolher ou não essas contribuições. Também as emendas
individuais poderão abranger ou não as sugestões de vocês.

O fato de o Congresso sair de Brasília e andar pelo País tem como
objetivo estimular a população a conhecer o Orçamento da União, que
beira R$1.500.000.000,00 e que é fruto do imposto que todos
pagamos. Temos, portanto, o direito de intervir.

Daqui a pouco, técnicos da Câmara e do Senado farão, numa sala
ao lado, uma exposição sobre como se dará essa fiscalização.

Lançaremos amanhã, em Brasília, o portal Orçamento Brasil, do
Congresso Nacional, que possibilitará a qualquer brasileiro, por meio
de internet pública ou particular, acompanhar a tramitação dos
recursos que chegam aos Municípios do País e, logicamente, ao seu
próprio.

Quantas pessoas recebem o Bolsa-Família na sua cidade e quem
são? Está tudo lá. Queremos democratizar o acompanhamento da
execução. Quanto mais gente conhecer o volume de dinheiro que está
chegando em sua cidade, que a emenda de tal Deputado chegou, que
empresa tal está trabalhando, tanto melhor. Todas as informações
referentes ao Orçamento estarão à disposição de todos os cidadãos.
Queremos com isso tornar o Orçamento uma peça ao alcance do
público. Muita gente dizia que o Orçamento era urna caixa preta e que
era impossível acompanhar sua execução. E, sim, e estamos
querendo agilizar isso.
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Desde junho, todas as Câmaras de Vereadores do Brasil têm
recebido um contracheque com os recursos que chegam a cada
Município. Todo início de mês, os Vereadores têm recebido esse
contracheque para conferir se o dinheiro está chegando mesmo e
como está sendo aplicado. Se houver irregularidade, é só fazer
contato com a Comissão, Çiue mandaremos a Corregedoria investigar.
Estamos tentando abrir ao máximo a elaboração do Orçamento e
controlar sua execução. Isso é muito importante para nós.

Encerrando minha intervenção inicial, agradeço, mais uma vez, à
Assembléia Legislativa, a todos os que aqui vieram, aos servidores da
Casa, que estão preocupados com o debate, porque querem saber
até que ponto podem também participar do processo. Este é o
momento ideal. Depois que se vota, não adianta mais: só se executa o
que foi votado.

Agradeço aos técnicos do Congresso, que chegaram a Belo
Horizonte hoje à 1 hora da manhã, vindos de Florianópolis, e que
estão fazendo um grande esforço para tudo dar certo. Agradeço
também aos servidores desta Casa, que conheço bem e que têm
grande experiência em ev'ntos: o pessoal da taquigrafia, do som, da
área da comunicação e da assessoria parlamentar, que está
possibilitando a realização deste debate.

Que tenhamos um bom debate. Com a palavra, o Senador Waldir
Raupp, Relator-Geral da peça orçamentária, para suas considerações
iniciais. Se não fosse o Senador Waldir Raupp ter aceito esse desafio,
não estaríamos aqui ouvindo a população para democratizar o
processo orçamentário.

Palavras do Senador Valdir Raupp
Deputados Rogério Correia, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente da
Casa; Gilmar Machado, Presidente da Comissão Mista do Orçamento
do Congresso Nacional; e Leonardo Monteiro, membro da Comissão;
Dr. Tadeu, Subsecretáho de Planejamento, representando o
Governador Aécio Neves; Deputada Federal Maria do Carmo; demais
Deputados Estaduais; Presidentes de entidades representativas;
imprensa escrita, falada, e televisada; minhas senhoras e meus
senhores, quero ressaltar à nossa grande satisfação de estar aqui, em
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Minas Gerais, na Região Sudeste do nosso Brasil, discutindo os
rumos do Orçamento da União. Ao participar de uma audiência
pública de tal relevância para o processo orçamentário de nosso país,
registro minha enorme satisfação por ter sido indicado para exercer o
cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para o
exercício de 2007.

Entretanto, ao lado da satisfação, é imprescindível reconhecer que o
cargo de Relator-Geral nos impõe responsabilidades diante da Nação:
habilidade para lidar com demandas insatisfeitas e, principalmente,
capacidade para transformar as demandas sociais em efetivas ações
orçamentárias.

Este é o grande objetivo do nosso encontro aqui em Minas Gerais:
discutir com a sociedade civil organizada, por meio de representações
legitimamente constituídas, visando garantir a sua participação no
processo de elaboração do Orçamento da União para o próximo
exercício. Estão programadas cinco audiências - uma já realizada
ontem, no Sul, em Florianópolis -, sendo uma em cada região do País,
adotando o binômio 'transparência e participação' como nosso lema
de trabalho frente à relatoria.

Em um regime republicano e democrático, é essencial preservar
uma relação equilibrada entre os Poderes, a qual perpassa o ciclo
orçamentário. O orçamento público constitui a expressão, através da
lei, das decisões políticas de alocação dos recursos públicos. O
Legislativo, representando formalmente o povo, deve opinar,
modificando as propostas apresentadas pelo Poder Executivo.
Obviamente, tal opinião deve estar embasada nas discussões com a
sociedade organizada.

Desse modo, o orçamento público pode tornar-se a peça de controle
do gasto público, impedindo aqueles não desejados, as prioridades
diferentes das definidas e as despesas em nível superior aos recursos
previstos. Ao mesmo tempo, ao cumprir a função de planejamento das
despesas prioritárias, o orçamento público representa escolhas
políticas que afetam a vida do cidadão.

A necessidade política de controle dos gastos, para evitar a
evolução descontrolada da dívida pública, e a transparência do
processo orçamentário, para tornar explícitos os efeitos distributivos
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do Orçamento, têm feito c'om que a forma de apresentar, executar e
controlar os orçamentos torne-se cada vez mais abrangente e
complexa, exigindo uma infinidade de quadros e demonstrativos.

Não vou abordar essa complexidade aqui. Na verdade, minha
participação nesta audiência é muito mais de ouvinte do que de
expositor. Mesmo assim, sinto-me na obrigação de fazer uma rápida
demonstração sobre os valores que vieram contemplados no Projeto
de Lei Orçamentária para 2006, encaminhado pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional, e as mudanças promovidas pelo Legislativo
na proposta final para a Região Sudeste.

No caso dos investimentos para o Sudeste, a proposta do Poder
Executivo - falo deste ano de 2006, que está em exercício - era de
R$2.000.000.000,00, e o Congresso Nacional passou para
R$3.240.000.000,00, ou seja, um aumento de 62%. Só quero destacar
o quanto é importante a discussão do Orçamento no Congresso
Nacional.

Já para as despesas de custeio, a proposta, que era de
R$15.200.000.000,00, passou para R$16.100.000.000,00, com
aumento de 6%.

A proposta orçamentária para 2007 contempla a Região Sudeste
com R$12.550.000.000,00, sendo R$2.170.000.000,00 para custeio e
R$10.380.000.000,00 para investimentos.

E claro que esses números aumentarão à medida que os 53
Deputados Federais de Minas Gerais, os setenta e tantos de São
Paulo e mais os do Rio de Janeiro e do Espírito Santo alocarem suas
emendas individuais, que não estão sofrendo contingenciamentos.
São R$5.000.000,00 para cada parlamentar.

Esses são recursos mais fáceis de serem liberados. E mais as
emendas coletivas, que são emendas de bancada, com um valor
maior. Porém, são emendas um pouco mais difíceis de serem
liberadas, que exigem constantes negociações das bancadas federais,
dos Governadores, dos Prefeitos e até a pressão da sociedade
organizada e dos Vereadores para a liberação dos recursos. São
recursos importantes, principalmente para as cidades e Municípios
mais isolados e distantes, menos favorecidos pelo orçamento da
União. Antes de encerrar j quero apresentar, em breves palavras, os
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grandes números da proposta orçamentária para 2007, encaminhada
pelo Poder Executivo, que é o motivo pelo qual estamos reunidos. (-
Lê:)

"O valor total da proposta é R$1.560.930.000.000,00, sendo
R$655.000.000.000,00 relativos ao refinanciamento da rolagem da
divida pública, R$49.390.000.000,00 constantes do orçamento de
investimento das estatais e R$855.740.000.000,00 dos orçamentos
fiscais e da seguridade social.

São valores elevados, sem dúvida. Observa-se que, ao deduzir-se a
dotação destinada à rolagem da dívida, as despesas financeiras e as
transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, obtêm-se as despesas denominadas primárias, cujo valor
atinge R$547.800.000.000,00.

As despesas primárias são aquelas destinadas a custear os gastos
com pessoal, de R$119.200.000.000,00, e benefícios previdenciários,
de R$181.300.000.000,00. As despesas correntes e os investimentos,
que são chamadas despesas discricionárias, executadas por meio de
atividades e projetos governamentais, somam R$247.300.000.000,00.

Por outro lado, diminuindo-se as despesas primárias das receitas
primárias, obtém-se o resultado primário, que, grosso modo,
demonstra a capacidade do pagamento das dívidas anteriormente
contraídas por um país, no caso o Brasil.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, ainda em
tramitação no Congresso Nacional, estabelece um superávit de 4,25%
do P18 em 2007 para a União, os Estados e Municípios, sendo 2,45%
do PIB para o governo central, fiscal e seguridade social, o que
corresponde a R$56.200.000.000,00, e 0,70% do PIB para as estatais
federais, o que representa R$16.100.000.000,00. A rigidez do
orçamento pode ser medida pelas despesas obrigatórias, cujos
recursos não podem ser utilizados para atender a outros tipos de
despesas, em decorrência de determinação constitucional e legal.

Em 2007, as despesas primárias obrigatórias consomem 39% do
orçamento efetivo e 78,4% do total das despesas primárias.

As despesas discricionárias representam 10,7% do orçamento
efetivo e 21,6% do total das despesas primárias. O resultado primário
absorve 6,2% do orçamento efetivo e equivale a 12,5% das despesas
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primárias. Observa-se que há pouca liberdade de remanejamento de
despesas dentro das próprias despesas discricionárias, pois nelas
estão abrigados o custeio da máquina administrativa e alguns gastos
sociais importantes. Estou falando sobre a dificuldade que a Comissão
enfrenta quando discute o orçamento da União.

Relativamente a 2006, destacam-se os aumentos de 9,5% das
despesas primárias obrigatórias e de 10,3% das despesas
discricionárias, onde se situa grande parte dos investimentos
governamentais oriundos de emendas parlamentares.

Sem pretender esgotar o assunto e apenas para informar alguns
valores, estão previstos R$119.300.000.000,00 para despesas de
pessoal e encargos e l$101.800.000.000,00 para transferências
obrigatórias. No caso específico de investimentos e considerando que
as emendas parlamentares acrescentam recursos em investimentos
superiores - são R$3.500.000.000,00 da reserva de contingência
primária contida na proposta para 2007, destinada a acolher
emendas -, o valor pode subir no mínimo para R$19.700.000.000,00,
inferior em R$1.600.000.000,00 ao autorizado em 2006.

Finalmente, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e
discutir o conflito programação "versus" execução no bojo dos
mecanismos de acompanhamento e fiscalização preceituados na Lei
de Responsabilidade Fiscal - o Congresso não deve abrir mão da
LRF, que organizou e deLi equilíbrio fiscal e econômico aos Estados,
Municípios e, por que não dizer?, à Nação brasileira - fortalece a
instituição do orçamento público, símbolo e fundamento das modernas
democracias.

O realismo orçamentário, o esforço para a definição de critérios e
prioridades terá como resultado uma maior valorização da Lei de
Meios e a qualificação daação congressual, sob pena de se transferir
à administração, durante a execução orçamentária, todo o poder
efetivo de eleger ações e projetos prioritários.

O Senado Federal, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-
Geral da União, entre outras instituições - a Câmara dos Deputados
entra esta semana -, possuem informações relativas à matéria em
seus sítios na internet, em diversos níveis de complexidade, que por
certo serão eficazes no acompanhamento e fiscalização dos gastos
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públicos. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
O Sr. Coordenador - Obrigado, Senador Valdir Raupp. O Ministério

do Planejamento está participando de todos os seminários. O nosso
Assessor da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento e Gestão, Márcio Luiz Albuquerque, disporá de até 10
minutos para a sua exposição. Além de participar na exposição, o
Ministério do Planejamento também está recebendo as demandas. O
Ministro Paulo Bernardo tem sido muito correto nesse processo de
ouvir as solicitações. Estamos enviando as demandas ao
Planejamento, que nos ajudará a encaixar algumas entre as que já
foram estabelecidas como prioridade para o País. Com a palavra, o
nosso representante Márcio Luiz Albuquerque Oliveira, por até 10
minutos. Mais uma vez, agradeço ao Ministro Paulo Bernardo a
participação nos seminários.

Palavras do Sr. Márcio Luiz Albuquerque Oliveira
Bom dia a todos. Em nome do Ministro Paulo Bernardo e do

Secretário de Orçamento Federal Ariosto Culau, agradeço o convite
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
para trazer o Ministério do Planejamento a esta Casa, a fim de
apresentar a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional
em 31 de agosto, conforme preceito constitucional.

Gostaria de lembrar que tudo que dissermos aqui, referente aos
parâmetros e aos números constantes na proposta, diz respeito ao
projeto original, enviado ao Congresso no dia 31 de agosto. A
apresentação está disponível no "site" do Planejamento.

Quando iniciamos o processo orçamentário no Poder Executivo,
precisamos de parâmetros para construir um número e saber até que
ponto o Orçamento de 2007 pode caminhar. Nesse caso, a grade de
parâmetros apresentada ao Congresso, juntamente com o projeto de
lei encaminhado, registrou o IPCA acumulado em 4,5%. E o índice
oficial de inflação utilizado pelo governo federal, calculado pelo IBGE
mensalmente. O IGP-131 é também um índice de inflação, calculado
pela FGV. O PIB real para crescimento em 2007 é de 4,75%. Ele
atinge a cifra de R$2.300.000.000.000,00 aproximadamente. A taxa
de câmbio média enviada foi de 2,3. O salário mínimo calculado
chegou a R$374,93, incluindo ai o reajuste por meio do PIB "per
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capita". A taxa de juros Selic, que faz com que projetemos toda a
nossa despesa financeira e também a receita, está em 13,68% ao
ano.

O Senador falou sobre o orçamento, e tentamos apresentá-lo de
forma consolidada. Ele falou da dificuldade da discricionariedade do
Poder Executivo, bem como da análise do Congresso para angariar
mais recursos para as despesas, que, nesse caso, caracterizam-se
como discricionárias. Na verdade, ela fica muito baixa. Podemos
observar, dentro dos parâmetros das percentagens, da visão geral do
orçamento, dos R$ -1.51 1.000.000.000,00 que se referem à seguridade
e à fiscal, que há 43,4% para refinanciamento da dívida.
Transferências por repartição de receitas, que são as transferências
constitucionais, são 6,6%) Quanto à despesa discricionária, há apenas
6%, em que podemos destacar algumas obrigações importantes. Além
disso, retira o poder discricionário do Executivo. Por exemplo, quanto
à saúde, temos de cumprir a Emenda à Constituição n 2 29.

Dentro do que foi mostrado, apresentaremos uma visão das
despesas obrigatórias no orçamento. Conforme citou o Senador, no
que se refere ao pessoal e aos encargos temos projetados
R$119.000.000.000,00 para 2007. Já para os benefícios
previdenciários e assistenciais - desmembrados em Loas e em RMV -
há o total de R$210.500.000.000,00. Se compararmos com o de 2006,
vemos que houve um acréscimo de R$18.500.000.000,00.

Dentro das despesas obrigatórias, é interessante ressaltar a
complementação do Fundeb. Para o próximo ano, já foram alocados
R$2.000.000.000,00. Para o Fundo de Exportações, antiga Lei Kandir,
foram alocados H$3.900.900.000,00. A meta de resultados primários
também já está estipulada.

Nessa lâmina, trouxemos a composição do resultado primário. Como
disse o Senador, essa composição está prevista na [DO e manteve o
mesmo procedimento. iijtilizamos, no projeto de lei, os mesmos
percentuais determinados pela LDO, que não foi modificada pelo
Congresso. Ainda não está votada, mas o substitutivo manteve os
mesmos parâmetros. Na proposta enviada ao Congresso, respeitamos
os parâmetros.

Temos a composição do governo central, com 2,45% do PIB; a
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participação das empresas estatais, com 0,70%; o governo federal
como um todo, com 3,15%; e os Estados e Municípios, com 1,10% do
PIB.

Agora, trazemos a síntese do orçamento. Trata-se da receita líquida
de transferência por repartição de receitas, conforme falamos. Daqui
podemos extrair transferências constitucionais no total de
R$501.000.000.000,00. Contrapondo-se às despesas de 2006, vemos
um aumento de R$42.000.000.000,00 para o próximo ano.

Dentro da síntese do orçamento, é importante observarmos o
crescimento das despesas obrigatórias, segundo a avaliação de
receitas e despesas do quarto bimestre. Temos um acréscimo das
despesas obrigatórias de R$27.700.000.000,00.

Um dos fatores que sobrecarrega muito o orçamento são as
despesas obrigatórias, entre elas a folha de pagamento. No decorrer
desse período, verificamos que ganhos reais foram obtidos, em
virtude do esforço do governo central em elevar os salários dos
servidores públicos. Para efeito de comparação, dividimos os
Poderes. Houve um impacto maior de crescimento. Dentro das
despesas com o pessoal, observamos que o Poder Executivo
registrou perdas salariais muito fortes. Não conseguiu, portanto,
acompanhar a inflação. No entanto, a partir de 2004, houve uma
evolução, projetando-se um bom resultado para 2007.

Nesse "slide", estamos passando toda a evolução do salário mínimo
a partir do momento em que ele ultrapassou aquela meta de
US$100,00 instituída pelo programa de governo em 2003 e
ultrapassada em 2005.

A projeção do salário mínimo para 2007 é de R$375,00, ou melhor,
de aproximadamente R$375,00, já que o valor real é de R$374,93.
Qualquer diferença nesse valor terá um impacto muito grande nas
despesas obrigatórias, como todos sabemos.

Ali trazemos um resumo das despesas discricionárias, ou seja, os
6% que somam ou o que representa esse valor de 6% dito
anteriormente. Ele representa R$91.400.000.000,00.

Esse quadro traz um resumo da divisão setorializada desses
recursos. Podemos verificar que o setor de infra-estrutura teve um
crescimento comparado ao Ploa de 2006, empenhado ou executado
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nos três anos anteriores. É importante lembrar que esses valores da
série 2003 a 2005 são líquidos de emendas.

Aproveito a oportunidade para desmembrar o que a política social
tem de cumprir em relação à PEC da saúde. Dos
R$60.000 . 000 . 000,00, 65% são destinados à saúde.

Nessa lâmina, trazemos o projeto-piloto de investimento agregado
por setores, para que tenhamos uma idéia da dimensão do projeto-
piloto de investimento nacional e da identificação da dificuldade do
Poder Executivo em resolver o problema das rodovias, aplicando ali
cerca de R$3.400.000.000;00 no projeto-piloto de investimento.

O projeto-piloto de investimento são aqueles investimentos
totalmente livres de contipgenciamento, que não entram na nossa
base para efeito de meta cip resultado primário.

Aqui temos a síntese doprojeto-piloto de investimento para a Região
Sudeste, em relação a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro.

E só isso que o Poder Executivo tem a dizer. Agradeço à Mesa.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de

'slides".
O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Márcio. Ele vai permanecer

aqui até o final da reunião. Se os senhores desejarem ter acesso a
todo esse material, é só procurar a assessoria, que o tornará
disponível. No entanto, a síntese do material consta na cartilha que
receberam. Amanhã lançaremos, em Brasília, o portal e a radionovela
do orçamento. Assim, os órgãos de imprensa e as rádios do interior e
de Belo Horizonte poderão ter uma radionovela produzida e montada
sobre o orçamento. Também amanhã, além do portal, lançaremos um
projeto que consiste em um jogo e uma cartilha para crianças, que
serão trabalhados nas escolas. Em dezembro, faremos um grande
jogo do orçamento no gramado do Congresso Nacional, com a
participação de várias escolas e de suas crianças. Muitas escolas
foram selecionadas para • participar, a fim de se mostrar como é
montado o orçamento, bem como a sua interferência.

Várias crianças estão sendo preparadas e treinadas, para
observarmos tudo isso, e toda área de comunicação também está
participando. Quando a criança participa de um processo, torna-se um
jogo totalmente montado.. Se é tirado dinheiro da educação e da
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saúde, no outro dia haverá um jornal dizendo: 'Criança abandona a
coisa e passa tudo para a outra área". E mais ou menos assim que a
coisa funciona. Não é assim que fazemos? Quando se corta no
Orçamento - estão aqui alguns jornalistas, minha amiga Bertha, do
Estado de Minas -, no outro dia aparece a notícia no jornal: "Deputado
cortou tudo do Estado." e não-sei-o-quê. Esse processo é importante
para vermos os reflexos e, desde pequenos, começarmos a entender
que quando cortamos algo há reflexos, posições a favor e contra, para
que a criança desde o início comece a se familiarizar com uma coisa
que entendemos ser importante. Quem quiser ter mais informações,
poderá encontrá-los nesse material. Com a palavra, Dr. Eugênio
Greggianin, Consultor da Câmara, que disporá também de até 10
minutos para sua exposição.

Palavras do Sr. Eugênio Greggianin
Bom dia a todos, autoridades aqui presentes. Sou Consultor Técnico

da Câmara dos Deputados e farei uma pequena apresentação sobre a
participação do Poder Legislativo na elaboração do Orçamento, sua
importância, os instrumentos usados, etc.

Na verdade, o Congresso tem contribuído muito no debate e na
pesquisa sobre o Orçamento, na divulgação da execução
orçamentária e bancos de dados. Nessa primeira parte, mostraremos
o sistema orçamentário, o conjunto de órgãos, os procedimentos
relativos à elaboração da lei orçamentária, uma lei anual que, em
conjunto com a LDO e o PPA, forma o sistema que chamamos de leis
orçamentárias no sentido amplo.

O objetivo de um processo orçamentário, a própria participação do
Legislativo tem a ver com a democracia. O Legislativo só esteve fora
do processo orçamentário nos momentos de restrição política. A
importância do Legislativo se dá justamente por meio das emendas;
daí a divulgação desses instrumentos de participação da sociedade.
Lembro que o Orçamento, notadamente o Orçamento da União,
interfere muito na vida do cidadão, em geral. Aproximadamente 40%
da riqueza nacional passa de alguma forma pelos orçamentos
públicos. No caso do Orçamento da união, o salário dos servidores, as
despesas previdenciárias, as transferências aos Municípios, os fundos
de participação municipal e estadual, os investimentos, custeio, tudo
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será mostrado na seqüência, além dos investimentos previstos e dos
entraves, dos problemas, das condicionantes e das possibilidades.

O processo orçamentário pode ser visto de várias formas: do ponto
de vista econômico e fiscal, quais são as questões envolvidas no
Orçamento, o intrigante endividamento da União - tudo isso passa
pelo Orçamento -, as meta 

1 
6 fiscais, se o superávit primário poderia ser

menor ou maior um pouco, qual é a taxa de juros e os parâmetros
macroeconômicos. Lembra também que aqueles parâmetros sofreram
pequena alteração - a taxa de juros, Selic, será um pouco menor. Isso
muda a estrutura do Oççamento. Essa é uma forma de ver o
Orçamento.

A outra forma é sob o aspecto administrativo e gerencial. Como está
sendo o aproveitamento das rubricas, como está sendo a eficiência
nos gastos. Também são importantes as competências no Orçamento.
O Executivo tem o poder de iniciativa, propõe, e o Legislativo aprova,
discute, altera. Há vários problemas na reforma orçamentária,
deficiências, temos de mudar a lei complementar. Isso já é falado há
muito tempo. O Ministro Paulo Bernardo tem falado sobre isso.

Há também a questão das vinculações, as despesas de vinculação
são da ordem de 900/6. Há uma pauta envolvida em relação a essa
discussão. Temos também problemas internos no Congresso, que
envolvem mudança da resolução interna do Congresso. Afinal, qual é
o papel da emenda individual? Como se diminui o caráter subjetivista
da emenda individual? Existem idéias, por exemplo, do portal de
convênios, de modo que todos, ao clicar um determinado Município,
tenham acesso a todos os convênios e projetos viáveis para aquele
Município. Associa-se à isso a iniciativa desse projeto de
acompanhamento e fiscalização das verbas específicas para cada
Município.

Na Comissão Mista, os procedimentos podem resumir-se ao
seguinte: em um primiro momento são realizadas audiências
públicas. Esta é uma E audiência pública também prevista no
Regimento. A própria lei de responsabilidade prevê justamente essas
audiências de transparência fiscal.

Depois das audiências públicas, temos um parecer preliminar, que já
foi elaborado pelo relator, com regras importantes do jogo, das quais
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participam todos os outros relatores. Temos 10 relatores setoriais e 1
geral, que vêem o que pode ser trocado ou cancelado. Temos
também parlamentares, que atuam individualmente. Cada atuante tem
R$5.000.000,00 disponíveis e a possibilidade de atender a 20
emendas. As bancadas que formatarão os grandes projetos para o
Estado e as comissões são muito importantes. Tudo isso é discutido
nas comissões, por temas. Depois, discute-se o todo, quando é
enviado ao Congresso e aprovado o Orçamento. Finalmente, vai à
sanção presidencial. Geralmente, não há vetos, mas um
contingenciamento. Esse contingenciamento incide naquele total de
R$500.000.000.000,00 da despesa primária. Há uma parte, chamada
discricionária, representada por cerca de R$90.000.000.000,00. Dessa
parte, uns 20.000.000.000,00 são de investimentos. Do que é
contingenciado, no início do ano, tiram-se uns R$10.000.000.000,00,
mas, no final das contas, sobram uns R$5.000.000.000,00. Apesar de
tudo, o Orçamento continua bastante realista, e é importante a sua
discussão.

Com relação às emendas, destacamos o potencial de cada um, o
instrumento individual, de cada parlamentar. As emendas coletivas, de
caráter estadual, têm de ter 2/3 de aprovação da bancada do Estado.
Existe a emenda regional e a emenda de comissão. O relator, após a
primeira CPI do Orçamento, não mais pode elaborar emendas, pois
isso é proibido pelo Regimento. Apenas pode aprovar ou rejeitar
emendas apresentadas por terceiros. As emendas movimentam, no
que toca aos investimentos, um montante significativo. Em 2006,
foram movimentados R$5.700.000.000,00 em emendas de bancadas
estaduais e R$2.000.000.000,00 em emendas de comissões. As
comissões geralmente apresentam emendas para servidores,
previdência e custeio; as bancadas, geralmente, para investimentos.
As emendas individuais são diluídas entre os milhares de Municípios,
e seu montante é de R$2.900.000.000,00. Os relatores não podem
criar emendas, como já disse, salvo erro ou omissão de ordem técnica
ou legal, devido à disposição regimental que regula os trabalhos. As
emendas devem seguir uma única programação, cada uma visando a
um foco específico, lembrando que todo o Orçamento é repartido em
rubricas: primeiro, o órgão; depois, programas, ações, projetos,
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subtítulos e uma série de códigos econômicos. A emenda não pode
cancelar uma despesa obrigatória, e vemos essa rigidez orçamentária
como um problema em' nosso Orçamento. A possibilidade de
alteração é pequena, mas a discussão é importante, porque não se
resume àquilo que pode ser alterado. Envolve, também, um
diagnóstico do todo. Como se poderia mudar essa trava? O
Orçamento está travado justamente na questão do endividamento e
da despesa obrigatória. Essa consciência surge justamente da
discussão orçamentária. A espesa administrativa de custeio - custeio
da universidade, custeio dó Poder Judiciário, dos órgãos do governo -
só pode ser cancelada se. justificado o erro ou a omissão. Portanto,
existe cautela no assunto, porque o custeio teoricamente envolve um
serviço já existente. Os cancelamentos propostos pela emenda são
indicativos, até porque o relator pode alterar o cancelamento. Quem
vai fazer uma emenda não pode adivinhar o cancelamento que o outro
propõe. Cabe ao relator fazer essa composição harmônica, lembrando
que, no projeto de lei, existe uma reserva de contingência
disponibilizada pelo Executivo, justamente para permitir que o
Legislativo faça alguns remanejamentos. Além disso, há o caso de
reestimativa de receita. O Congresso tem reestimado a receita, isso é
verdade. E verdade também que as receitas reestimadas, nos últimos
sete anos, têm sido comprovadas.

Lembramos, também, q  obras em andamento são prioritárias.
Quanto às obras irregulares, peço-lhes que consultem o "site" da
Comissão. Há uma série de obras em que os auditores do TCU
identificam irregularidades e apontam problemas a serem
equacionados.

Caso contrário, essa obra não poderá ser realizada. Já comentaram
o parecer preliminar do relator, os cortes previstos. Lembro que os
relatores setoriais, na infra-estrutura e saúde, podem aprovar as
emendas com determinados valores. O Relator-Geral pode aumentar
ou reduzir tais valores. Para o trabalho do relator-geral, temos um
comitê de avaliação de emendas que faz esse trabalho de negociação
política, algo bastante intenso.

Temos também um comitê de obras regulares para ajudar a
equacionar os detalhes que o TCU menciona, problemas de licitação,
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problemas sobre superfaturamento - tem, não tem, por que tem, etc. O
Presidente da comissão, enfim, dirige e controla os trabalhos, zela
pela ordem e cumprimento do regimento e decide se uma emenda
está prejudicada ou não-admitida. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

O Sr. Coordenador - Com a palavra a Sra. Rita de Cássia Santos,
Consultora do Senado Federal.

Palavras da Sra. Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos
Planejamos fazer uma breve apresentação sobre o processo

orçamentário para, depois, falarmos a respeito de uma parte mais
específica, mostrando os principais projetos que constam no
Orçamento da União para 2007, especificamente para a Região
Sudeste e seus Estados.

Antes de mostrarmos esse rol de números que está na frente de
vocês, desejo fazer algumas breves observações sobre a importância
disso. De antemão, parabenizo o Deputado Gilmar pela iniciativa
dessas audiências regionais. Sabemos que 1997 foi o último ano em
que houve aqui uma audiência regional. Há também uma série de
outras iniciativas e informativos. Parabenizo também o Senador
Raupp pela maratona que é viajar por todo o Brasil, realizando essa
discussão que é superimportante.

Para vocês terem noção de como importante é esse acesso à
informação, mesmo nós, técnicos que trabalhamos no miolo do Poder,
na Praça dos Três Poderes, com o Orçamento da União, até muito
pouco tempo atrás nos ressentíamos bastante da falta de informação.
Era assim: quem tinha dados sobre a elaboração da proposta no
Congresso Nacional, como as dotações seriam alteradas, projetos ou
parte das dotações canceladas, outras acrescidas, de quem e como
eram apresentadas as emendas parlamentares, como o Congresso as
aprovava, ou seja, quem tinha essa parte das informações não
possuía informações fáceis sobre a execução. Quem tinha essas
informações facilmente em geral não as tinha em relação a outra parte
da elaboração do Orçamento. Assim, em um período que considero
relativamente rápido, até por conta dessas novas tecnologias de
comunicação e informação, a coisa tem evoluído muito rapidamente.
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O Deputado Gilmar anunciou o lançamento do portal do Orçamento.
No ano passado, ele levou'a várias localidades do País o Siga Brasil,
um sistema que congrega em um único portal todo o processo
orçamentário. Então, qualquer cidadão, por meio da internet, esteja
ele no Japão, na Sibéria 1 ou onde quer que seja, se tiver acesso à
internet, conseguirá acompanhar o Orçamento da União desde o início
da tramitação da proposta Ique o Executivo manda para o Congresso,
todas as alterações ocorridas, todas as emendas parlamentares,
como finalmente o Orçamento é aprovado e toda a sua parte de
execução, diariamente. Eles poderão saber quanto foi empenhado,
liquidado e pago, que ordem bancária pagou, quem é o favorecido da
ordem bancária, em que data a ordem bancária foi emitida, todos os
dados, por exemplo, de convênios, como número, períodos de
vigência, informações técnicas. Enfim, tudo isso está disponível na
internet.

Então, na verdade, essa riqueza de informações precisa agora ser
apropriada pelos cidadãos e principalmente pela sociedade civil
organizada, que deve usar essa informação para ajudar no exercício
desse direito à participação na definição das políticas públicas. Como
disse o Senador, o Orçamento é o instrumento mais efetivo que existe
para se interferir nas políticas públicas e também no exercício de um
poder importantíssimo que tem a sociedade, o poder de fiscalização e
cobrança.

Então, é importante todos esse engajamento do Deputado Gilmar e
do Senador Raupp para levar a transparência do Orçamento da União
e instrumentalizar a sociedade para ela agregar-se a esse processo.

Como não poderemos analisar todas essas informações por falta de
tempo, convidamos todos os senhores para uma oficina, logo mais, no
auditório, onde poderemos falar, com detalhes, sobre os Sistemas
Fiscaliza e Siga Brasil. Paraquem quiser, há o cadastramento.

O Sr. Márcio já falou aceca de uma série de números para a Região
Sudeste. Tratarei, breve 'mente, de alguns números apenas para
termos uma noção sobre oque consta na proposta. Precisamos ver se
o que está na proposta deve estar realmente lá, se o montante de
recursos é adequado. Além disso, é necessário verificar o que não
consta da proposta, emboradevesse constar.
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Para iniciar a discussão, passarei rapidamente sobre esses dados.
Para a Região Sudeste, na área social, temos dotações da ordem de
R$2.000.000.000,00 para o Bolsa Família e de R$34.000.000,00 para
assentamentos e investimentos rurais. Para infra-estrutura, temos
cerca de R$700.000.000,00 para os gasodutos e R$144.000.000,00
para o sistema de escoamento de álcool de Ribeirão Preto, em São
Paulo, Replan e Ilha d'Agua, no Rio de Janeiro.

Especificamente para o Espírito Santo, temos, na área social,
recursos da ordem de R$356.000.000,00 para os procedimentos de
média e alta complexidade e saúde da família. Na área de educação,
há cerca de R$7.400.000,00 para o Fundeb, R$186.000.000,00 para a
Universidade Federal do Espírito Santo e cerca de R$6.000.000,00
para o "campus" de São Mateus. Na área de infra-estrutura, o
Aeroporto de Vitória poderá contar com R$129.000.000,00,
basicamente em modernização e expansão. O Porto de Vitória
contará com R$10.000.000,00; o Gasoduto de Cacimbas, com
R$15.000.000,00. Já a BR-101 e a BR-262 contarão com cerca de
R$50.000.000,00 ao todo.

Em Minas Gerais, as principais ações serão recursos da ordem de
R$2.100.000.000,00 para os procedimentos de média e alta
complexidade e saúde da família; R$43.000.000,00 para o Fundeb e
R$1.200.000.000,00 para as universidades federais de Minas Gerais.
Na infra-estrutura, a Refinaria Gabriel Passos contará com cerca de
R$400.000.000,00; a BR-365, com R$65.000.000,00; a BR-050, com
R$59.000.000,00; a BR-262, com R$50.000.000,00; a BR-040, com
R$50.000.000,00; e a BR-116, com R$30.000.000,00; os
entroncamentos na BR-153 e na BR-365, com aproximadamente
R$73.000.000,00; e a Hidrelétrica de Carlos Barreto, com
R$20.000.000,00.
No Rio de Janeiro, na área social, haverá cerca de

R$1.800.000.000,00 para os procedimentos de média e alta
complexidade e saúde da família. Para o Fundeb, em média,
R$30.000.000,00, e R$1.400.000.000,00 para as universidades
federais do Rio de Janeiro. Em infra-estrutura, cerca de
R$778.000.000,00 para a Refinaria Duque de Caxias,
R$164.000.000,00 para geradores de vapor da Usina de Angra,
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R$121.000.000,00 para Hidrelétrica Termório, R$169.000.000,00 para
o Pan, R$60.000.000,00 ! para o Porto de ltaguaí e cerca de
R$63.000.000,00 para o Aroporto Santos Dumont.

Para São Paulo, temos i$4.500.000.000,00 para os procedimentos
de média e alta complexidades e saúde da família, R$80.000.000,00
para o Fundeb e R$420.000.000,00 para as universidades federais de
São Paulo. Para as refinarias, temos: R$1.200.000.000,00 para Vale
do Paraíba, R$779.000.00,00 para Paulínia, R$412.000.000,00 para
Cubatão e R$1104.000.00,00 para Capuava. Para a Termelétrica de
Cubatão, temos R$[I 80.000.000,00; e para Piratinga,
R$70.000.000,00. Para o Duto São Sebastião-Guararema, são
R$108.000.000,00 aproximadamente; e para o Aeroporto de
Guarulhos, R$94.000.000,00.

Agora aqui listamos algumas emendas de bancadas apresentadas
em 2006, mas que não constam da proposta. Houve, no Espírito
Santo, construção de trechos rodoviários na BR-393 e de barragens;
em Minas, construção e pavimentação de rodovias federais e apoio à
implantação e modernização de centros vocacionais tecnológicos; no
Rio de Janeiro, obras de infra-estrutura urbana em Municípios de
médio e grande portes • e saneamento básico para controles de
agravos; e, em São Paulo, estruturação de unidades de atenção
especializada em saúde e obras de infra-estrutura urbana em
Municípios de até 100 mil habitantes.

Todas essas informações estarão disponíveis na internet, no "site"
da Comissão. Se vocês precisarem entrar em contato conosco, aí
estão as nossas referências. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Quero agradecer, mais uma vez, à
Consultoria da Câmara e do Senado a ajuda. A partir das 12 horas, no
auditório do andar SE, seijá feito um treinamento. Não adianta apenas
dizermos a vocês que acessem o "site", acompanhem, fiscalizem.
Oferecemos os programas Fiscalize e Siga Brasil para se fazer
consulta. Então, o pessoal aplicará um pequeno treinamento para que
todos saibam como acessar os dados e fiscalizar os recursos no
respectivo Município. O pêssoal lhes dará o caminho para navegarem
no "site" e acompanharem' a execução orçamentária.

Aos poucos, poderá sair, um grupo. Isso é para quem quiser, de fato,
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acompanhar a execução do Orçamento, o que chega ao seu Estado
ou ao seu Município e até mesmo a fiscalização do Brasil como um
todo. Assim, vocês receberão orientação, serão mostrados os atalhos
para vocês terem acesso a esses dados.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

Esclarecimentos sobre a Apresentação de Propostas
O Sr. Coordenador - Neste instante passaremos à fase de

apresentação de propostas. Vamos intercalar a participação do
pessoal da Mesa com os presentes. Caso queiram, inscrevam-se para
apresentar sugestões. Se quiserem fazê-lo por escrito, basta
escreverem, que recolheremos as propostas ao final. Mas se alguém
quiser falar, terá que fazer inscrição aqui, para que possa ter de 3 a 5
minutos garantidos. Comunico que a ata deste seminário contendo a
transcrição completa das disposições e dos debates será publicada no
jornal "Minas Gerais", "Diário do Legislativo", na edição do dia
14/11/2006. Aos interessados em gravar vídeos e trabalhos da
audiência pública, esclarecemos que não será possível fornecer cópia
das gravações, razão por que haverá reprise do evento pela TV
Assembléia. A reprise do seminário será exibida pela TV Assembléia
no dia 12 de novembro, domingo, às 8h30min.

Apresentação de Propostas
O Sr. Coordenador - Passarei a palavra ao representante do

governo do Estado de Minas Gerais, Sr. Tadeu Barreto Guimarães,
por 5 minutos. Não sei se o governo do Estado apresentará alguma
sugestão de emenda, mas, desde já, agradeço ao Governador Aécio
Neves, que também foi Presidente da Câmara dos Deputados, o tato
de prestigiar este evento.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Deputado Gilmar
Machado, Presidente da Comissão Mista do Congresso Nacional;
Deputado Rogério Correia, Presidente deste seminário; demais
parlamentares e participantes, minhas considerações serão breves.

Primeiramente, quero elogiar a iniciativa do Congresso Nacional e
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais por tornar esse
instrumento, que já foi uma caixa-preta por muito tempo, cada vez
mais aberto à participação popular e à transparência e ao controle
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social.
Particularmente entendo Deputado, que, em termos institucionais,

precisamos avançar no Brasil vinculando os dois instrumentos: PRA e
Orçamento. Se conseguirmos abrir, cada vez mais para a sociedade,
na discussão do Legislativo e do Executivo, o instrumento do
planejamento operacional de médio e curto prazos, garantiremos,
primeiro, maior transparência dos gastos públicos e, segundo, maior
racionalidade, pois teremos uma visão de mais longo prazo;
poderemos discutir estratégias; enfim, evitaremos as discussões
conjunturais específicas, que são particulares e peculiares ao
Orçamento.

Rapidamente gostaria dê destacar a experiência de Minas Gerais
em audiências públicas. Desde 2003, por iniciativa da Comissão de
Participação Popular desta Assembléia Legislativa e do governo do
Estado, com a Comissão de Fiscalização Financeira, foram feitas em
Minas Gerais audiências 'públicas para discutir o nosso PPA, aqui
chamado PPAG, e o nosso Orçamento.

O acordo entre o Executivo e o Legislativo de pensar sempre nas
emendas a partir de um médio prazo e a partir do PPA para
compatibilizá-las com as discussões do orçamento é um avanço que
conseguimos em Minas Gérais. Avançamos bastante nessa direção, o
que favorece a transparência, a racionalidade do gasto. Houve uma
visão de longo e médio prazos, o nosso PRA, para não ficarmos
apenas no nosso instrumento orçamentário.

Fazendo apenas algumas reflexões sobre o Orçamento de 2007, a
primeira questão é a estimativa de receita do Orçamento de 2007. Há
indicações de que pode haver uma sobrestimação de receita. Acredito
que isso gere uma discussão que precisa ser aprofundada porque,
novamente, se isso for verdade em razão dos parâmetros utilizados e
de algumas receitas que podem não ser confirmadas, o debate pelo
lado da despesa vai acentüar-se. E assim pergunto se, na expectativa
da Comissão Mista, teremos em 2007 um Orçamento com certa
variação de execução. Ou seja, tivemos uma variação nesses quatro
anos e, em alguns gasto, uma liquidação e um pagamento muito
aquém do orçado. Como os congressistas estão vendo isso? Há uma
perspectiva de, no in ,ício do próximo ano, lidarmos com
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contingenciamentos significativos em razão da evolução das despesas
correntes dos últimos anos. Já temos um nível de investimento muito
aquém dos desejados pelo crescimento sustentável da economia
brasileira. Tudo isso são apenas reflexões de quem está no
Orçamento e conhece a complexidade dessas questões. Não estou
simplificando as questões, quero apenas refletir. Se, do lado da
receita, tivermos problemas de sobrestimação, o debate do lado da
despesa será mais crítico.

Como representante de Minas Gerais, quero lembrar-me dos
grandes projetos. Vimos o investimento previsto na infra-estrutura
rodoviária, de R$517.000.000,00, somente no Pró-Acesso para o ano
que vem, na nossa proposta. Estamos colocando recursos do Tesouro
de R$550.000.000,00. A malha rodoviária daqui é muito maior do que
a malha estadual. Estamos recebendo, nessa proposta,
R$517.000.000,00 para a malha rodoviária federal e, no Pró-Acesso,
estamos conseguindo inserir R$550.000.000,00. Além disso, pensar
no Anel Rodoviário da RMBH é muito importante, e essa questão não
está orçada. Precisamos pensar na revitalização do Rio São
Francisco, principalmente na Bacia do Rio das Velhas. Temos uma
ação conjunta da Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem e do
governo do Estado e poderíamos contar também com a participação
do governo federal.

Finalizando, acredito que o investimento da Petrobras seja muito
significativo na Refinaria Gabriel Passos, mas devemos começar a
pensar num gasoduto de Vitória, no Espírito Santo, até a região
metropolitana do Vale do Aço, que seria de fundamental importância.
Além disso, vejo a importância do meio ambiente, para o qual não vi
recursos significativos. Temos uma proposta de recomposição da área
de proteção, de revitalização de parques; então seria importante
pensarmos nisso. Não tenho autorização do Governador para falar em
seu nome; estou apenas fazendo uma reflexão como um profissional
que lida com planejamento e Orçamento na Comissão Mista.

Agradeço e parabenizo a Comissão, o Congresso Nacional e a
Assembléia Legislativa pela iniciativa. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Dr. Tadeu. Com  a palavra, por
até 5 minutos, a Sra. Michelle Nunes Matos, representante do Fórum
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Brasil do Orçamento - FBO.
A Sra. Micheile Nunes Matos - Bom-dia a todas e a todos. Em nome

do FBO, agradeço à Comissão Mista de Planos, Orçamentas Públicos
e Fiscalização do Congresso Nacional por estar permanentemente
conosco nesta discussão, lutando pela construção da democracia no
nosso país.

Desde o surgimento da nossa entidade, uma de nossas bandeiras é
a realização de um amplo processo participativo de discussão do
completo ciclo orçamentário do País, começando pelo Orçamento da
União.

Para nós, uma população de aproximadamente 50 entidades e
vários movimentos sociais, uma participação eletiva implica
informação, transparência de dados essenciais para as nossas
decisões, preparação par 

1 
a a elaboração de sugestões e emendas,

audiências públicas, durante as quais essas emendas são
apresentadas e referendadas, e, principalmente, acompanhamento de
sua votação no Parlamento e sua efetivação.

O FBO foi convidado pela Comissão Mista para participar das
audiências públicas sobre o Projeto de Lei Orçamentária 2007 em
todas as cinco macrorregiões do País. Estamos, portanto, participando
de uma iniciativa imensamente inovadora e coadunada com todos os
princípios de nossa entidade. Assim, será possível aproximar os
interesses reais da população do processo de elaboração da Lei
Orçamentária Anual da União. Por isso aqui estamos saudando essa
iniciativa democrática do Congresso Nacional.

O calendário eleitoral nos impossibilitou realizar um processo real
participativo. Este evento se constitui numa consulta, porque não
houve tempo hábil para urna convocatória ampla que envolvesse uma
parte significativa da sociedade organizada de todas as regiões. Este
é um seminário da Região Sudeste.

Essas audiências abrem um diálogo para a FBO muito importante,
totalmente inusitado, dirigido e engendrado por esta Comissão.
Felicitamos, por isso, essa iniciativa, mas, Sr. Coordenador, queremos
mais.

Como é de praxe em1 todo o processo de aprofundamento da
democracia, queremos que este início seja o prenúncio de um
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procedimento mais participativo e mais amplo para o próximo ano. As
audiências constituem um passo muito importante para isso.
Entendemos que, neste ano, fazemos uma estréia, uma experiência
inicial de algo mais sólido que ultrapassará a consulta e caminhará
para o controle social.

Apresentamos à Câmara Federal nossa proposta de lei de
responsabilidade fiscal e social, que, no momento, tramita na
Comissão Legislativa de Participação. E um bom início, mas
queremos mais. E-lá muita coisa ainda a ser feita. Sabemos que este é
um primeiro importante passo no processo de democratização do
controle social sobre o orçamento público brasileiro.

O Instituto Cultiva, representando o FBO, agradece a oportunidade e
felicita todos os que aqui estão construindo mais uma parte da história
de nosso país.

Agradeço à Michelie e ao Fórum Brasil do Orçamento, que, em
Brasília, muito nos tem ajudado a abrir esse espaço de participação.

Gostaria de convidar o Deputado Domingos Sávio, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira desta Assembléia, que muito
bem nos recebeu aqui e também está discutindo o Orçamento do
Estado, para participar desta Mesa. Desde já, agradeço-lhe a
colaboração.

Quero agradecer também a todos os Deputados Estaduais, nossos
parceiros, que aqui participam ativamente desse processo: Deputado
André Quintão, que daqui a pouco fará uso da palavra; Deputado
Edson Rezende; Deputado Adelmo Carneiro Leão; Deputado Ricardo
Duarte; Deputado Laudelino Augusto; Deputada Elisa Costa;
Deputada Jô Moraes, que ano que vem estará conosco e apresentará
emendas ao Orçamento da União. Faço questão de citar todos os
parlamentares, Deputados e Deputadas desta Assembléia. Se houver
Deputados de outros Estados, irei mencioná-los, pois são nossos
parceiros e muito colaboram com a democratização dos Orçamentos
tanto nos Estados quanto nacionalmente. Passo a palavra ao
Deputado Leonardo Monteiro, membro da Comissão Mista de
Orçamento do Congresso Nacional, que disporá de 5 minutos para
suas considerações. Inverterei as apresentações: falará um
participante da Mesa e outro do Plenário, para que,
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democraticamente, todos possam participar com a mesma disposição
e com o mesmo tempo.

O Deputado Federal Leonardo Monteiro - Obrigado, Deputado
Gilmar Machado. Quero dumprimentá-lo e ao Senador Valdir Raupp,
relator da nossa Comissão. Saúdo também a Deputada Maria do
Carmo, o Deputado Jairninho Martins, a Deputada Elisa Costa, na
pessoa de quem cumprimento a todos os Deputados Estaduais
presentes, e os representantes dos movimentos sociais, das
associações e entidades presentes neste seminário.

Quero destacar a importância da realização de seminários aqui em
Minas Gerais, na nossa região, e nas outras regiões do Brasil, cuja
iniciativa é da Comissão de Orçamento. Para mim, trazer o Orçamento
para ser discutido nos Estados com as entidades significa garantir a
participação dos movimentos sociais, das entidades; enfim, de todo o
público, permitindo-lhe conhecer melhor esse Orçamento.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Deputado Federal
Gilmar Machado e o relator da Comissão do Orçamento, Senador
Valdir Raupp, por esta iniciativa, que respalda as ações da nossa
Comissão do Orçamento ao tonar público o Orçamento Geral da
União. Como já foi dito, isso permite o complexo entendimento da
execução do Orçamento, da sua elaboração e principalmente da sua
fiscalização. Todos sabemos da importância e da necessidade de nós,
cidadãos e cidadãs do Brasil, podermos fiscalizar a execução
orçamentária.

Portanto, como Deputado Federal e membro da Comissão do
Orçamento, reconheço a grande importância das três fases do
Orçamento - elaboração, execução e fiscalização.

Quero também, como Deputado Federal de Minas Gerais e membro
da Comissão do Orç'amento, colocar-me à disposição desta
Assembléia Legislativa e de todas as entidades para elaborarmos um
Orçamento que atenda as nossas expectativas. Também coloco-me à
disposição para ajudar que a execução do Orçamento aconteça de
forma ampla, irrestrita, para atender às nossas expectativas,
sobretudo no que diz respeito à fiscalização por parte das entidades
da execução do Orçamento de 2007, melhor ainda do que já tem
fiscalizado o de 2006. Obrigado.
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O Sr. Coordenador - Agradeço ao Deputado Leonardo, nosso
parceiro na Comissão. Registro a presença e agradeço aos
Deputados Fábio Avelar, Doutor Viana, Durval Angelo, Gil Pereira,
Gustavo Valadares, Jayro Lessa, Luiz Humberto Carneiro, Maria
Tereza Lara, Paulo Cesar e Sebastião Helvécio. Os Deputados podem
participar. Todos os servidores têm sido nossos parceiros na
formulação deste seminário de abertura e também podem participar.
Com a palavra, João Jacques Silveira Pena, representante do
Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - Sindireceita -,
que dispõe de 5 minutos para sua exposição.

O Sr. João Jacques Silveira Pena - Cumprimento o Deputado
Rogério Correia, anfitrião deste evento; o Senador Valdir Raupp,
relator-geral da proposta orçamentária; o Deputado Federal Gilmar
Machado, Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; os demais integrantes
da Mesa e todos os presentes.

O Sindireceita sente-se extremamente honrado pelo convite feito
pelo Deputado Federal Gilmar Machado, Presidente dessa Comissão.

Dois motivos ressaltam a importância de nos fazermos presentes
nesta reunião: a deferência como manifestação de reconhecimento
pela atuação do Sindireceita junto ao Congresso Nacional no debate
das questões relevantes para o País e o tema orçamentário, por seu
caráter de verdadeiro objeto da batalha pelo poder político de um
País.

Embora preterido do debate eleitoral, é na leitura do Orçamento que
se manifesta a verdadeira hegemonia na condução dos nossos
destinos. E onde, na prática, traça-se o futuro de um País.

Não é nos discursos das campanhas eleitorais que devemos buscar
a verdadeira intenção do político, mas nas suas prioridades na
alocação dos recursos do Orçamento para implementar as políticas
públicas que a sociedade exige.

E é desse entendimento que parte o nosso reconhecimento e maior
elogio à iniciativa de trazer a sociedade organizada para participar da
discussão e da confecção do Orçamento. Essa é a maior aula de
cidadania que o nosso povo pode ter.

Parabéns pela iniciativa e contem conosco para dar seguimento e
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aprofundar, cada vez mais, esse caminho de diálogo com o povo
brasileiro, sobre como utilizar o recurso que cada um de nós cede do
seu trabalho para construir um País socialmente mais justo,
transparente e democráticõ.

Como colaboração ao trabalho desta Comissão, gostaríamos de
trazer para discussão com os senhores parlamentares e demais
presentes a situação dos servidores públicos federais em geral e a
dos técnicos da Receita Federal, em particular.

Depois de quase uma década de desmonte do serviço público,
norteada pela política neoliberal que dominou o País nesse período, o
novo governo, apesar dó discurso, pouco fez para construir uma
política estruturante para a administração pública, que definisse os
princípios que deveriam reger a política salarial, que tem a sua
expressão neste espaço, nela destinação de recursos para esse fim.

Em maio do ano passado, o Presidente Lula, em reunião com os
representantes dos Três Poderes, anunciou a criação de um grupo
para estudar a unificação das carreiras e salários dos quase 2 milhões
de servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.

Esses servidores estão! distribuídos em centenas de carreiras e
cargos diferentes, cuja diferença salarial chega a 11 vezes no
Executivo e 13 vezes no Judiciário.

Apesar de denunciarmos essa iniqüidade desde que a Constituição
de 1988 destruiu, equivocadamente, o sistema de carreiras,
constituindo um sistema de barreiras e compondo uma estrutura de
castas no serviço público, nada foi feito para corrigir tal aberração.

Em todos os setores do serviço público encontramos a
desmotivação causada pela impossibilidade de desenvolvimento dos
servidores nos seus órgãos de atuação e pelas ações de segregação
e injustiça protagonizadas pelos grupos que se apropriaram de sua
administração.

Se o serviço público vai mal, é exatamente por causa dessa falta de
visão de gestão administrativa que o governo e os parlamentares têm
tido.

Queremos chamar a atenção para o fato de que os senhores
parlamentares, o governo e os representantes da sociedade
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organizada estão sendo negligentes com o serviço e o servidor
público.

Se temos que tomar decisões sobre alocações orçamentárias,
temos que ter uma referência para nos guiar. Mas onde está essa
referência? Que política devemos seguir para decidirmos se alocamos
ou não recursos para esse setor? Será que a sociedade está satisfeita
com a atuação do Estado? Como auferir isso?

Basta fazer essas perguntas e veremos que o serviço público
precisa ser melhorado, tornado eficiente, eficaz e ter seus servidores
valorizados.

Os técnicos da Receita Federal trabalhamos num órgão em que
percebemos a metade do salário que é atribuído ao Fiscal e, ainda
assim, somos espancados e mortos nas fronteiras deste país, fazendo
o trabalho que um Fiscal deveria estar fazendo, pois as atribuições
que tornariam efetivos os nossos trabalhos lhes foram dadas
privativamente.

E é assim na maioria dos órgãos públicos. Por isso, por sabermos
que estamos num labirinto escuro por causa da cegueira geral,
queremos, pelo menos, tentar minimizar a iniqüidade financeira, já que
este é o fórum para isso; ou, ao menos, poder negociar.

Para tanto, tecemos algumas críticas sobre pontos da proposta de
lei orçamentária, que passamos às mãos do Presidente da Comissão.
Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Registramos a participação do
Deputado Júlio Delgado, que já esteve conosco. Ele também é
membro da CPI dos Sanguessugas e tem uma audiência agora à
tarde. Por essa razão, não pôde ficar até o final, mas fez questão de
apresentar essa justificativa e de marcar sua presença, que
agradecemos. Com a palavra, a Deputada Federal Maria do Carmo
[ara, por até 5 minutos.

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Quero cumprimentar
todas as entidades, Vereadores, Prefeitos, Deputadas e Deputados
Estaduais. Nas pessoas do Deputado Federal Gilmar Machado,
Presidente da Comissão, e do Senador Raupp, saúdo toda os
integrantes da Mesa e os colegas Deputados Federais.

Por mais que possamos considerar isso chato, quero dizer da
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importância desta audiência pública, Deputado Gilmar Machado e
Senador Raupp, mesmo que não consigamos avançar como
gostaríamos em termos de uma democratização maior na discussão
do Orçamento federal.

Se é que guardei bem, a técnica do Senado disse que a última foi
em 1977 ou 1997. Parece que foi em 1997. Isso significa que, durante
alguns anos, estivemos fazendo um Orçamento fechado. Mesmo a
Câmara dos Deputados, instituição de que faço parte, democratizou
pouco. Talvez por isso tenhamos vivido durante esse período alguns
escândalos com relação ao Orçamento. A partir do momento em que
se trabalha a questão da participação e da transparência, além de
valorizarmos e respeitarmos o dinheiro público, fazemos com que se
eliminem os escândalos que vivemos, que devem se apurados
sempre que ocorram.

Não pertenço à Comissão de Orçamento, mas fiz questão de
participar e quero parabenizá-la. Mesmo não integrando a Comissão,
nós nos interessamos pela discussão do Orçamento. Ele mexe com a
vida de todo o povo brasileiro, inclusive nós, seus representantes. E
estamos lá também para debater a representação do Estado em que
fomos eleitos, Senador. Esta audiência pública está discutindo a
Região Sudeste. São muitos Estados, mas os Deputados Federais de
Minas estamos lá para debater os interesses do nosso Estado e do
Brasil como um todo.

Já fui Prefeita, lidei com peça orçamentária, e sabemos que o
Orçamento é curto. As necessidades são muito maiores que o
dinheiro disponível. Então, Orçamento é prioridade, Deputado. Mesmo
com menos recursos, ternos de estabelecer prioridades.

Observamos que há prioridades estabelecidas, a exemplo dos
investimentos na área social, que cresceram mais de 14%. Ademais,
ressaltamos as prioridades estabelecidas na área de infra-estrutura.
Portanto há questões importantes E lógico que cada Estado vai
discutir e debater o queé prioridade nessas áreas, mesmo sabendo
que não há recursos suficientes para atender a todos os aspectos.

Para encerrar, ressalto que temos de começar uma discussão
acerca da mudança da cultura. Tenho aqui o "Jornal da Câmara", que
contém o seguinte: "Verbas para a área social crescem, investimentos
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continuam baixos". Estamos falando em Orçamento federal. Para
mim, investir em pesquisa, em universidades federais, em escolas
técnicas federais, ou seja, investir em educação, saúde, área social,
bolsa-família significa um investimento, não um gasto. Portanto temos
de começar a fazer essa discussão com vistas a uma mudança.

Costumamos ouvir: "O Japão e a Coréia cresceram, porque
investiram em educação". Nos debates realizados durante as
audiências públicas, temos de começar a mudar essa cultura. O
investimento na área social não significa um gasto. Se gastarmos,
investirmos bem, melhoraremos as condições de vida das pessoas,
geraremos empregos e, conseqüentemente, resolveremos muitos
problemas do Brasil.

Como disse o Senador, se o Fundeb for votado, mais recursos serão
empregados. Dessa forma, com certeza a educação do País
melhorará. Nesta audiência, o Deputado Gilmar, o Senador, enfim,
nós não conseguiremos resolver essa questão; todavia é preciso
iniciar esse debate com a sociedade durante as audiências públicas.
Repito: investimento na área social é investimento, e não gasto, visto
que melhora a qualidade de vida do País. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputada Maria do Carmo. Com a
palavra, por 5 minutos, o Sr. Aloísio Tancredo Lopes.

O Sr. Aloísio Tancredo Lopes - Boa tarde. Faço parte do Sindicato
dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Sou de Juiz de Fora, cidade
localizada na Zona da Mata mineira.

Parabenizo a Comissão Mista de Orçamento pela iniciativa
democrática de trazer para a sociedade - e é assim que deve ser -, a
discussão da peça orçamentária. Agradeço ao Senador Valdir Raupp,
ao Deputado Federal Gilmar Machado, nosso conterrâneo, à
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, ao Deputado Federal
Leonardo Monteiro, à Deputada Elisa Costa, ao Secretário de
Fazenda, ao Deputado Estadual Domingos Sávio e ao Dr. Márcio,
representante do Ministério do Planejamento.

Peço à Mesa permissão para falar em nome do Sindicato do
Servidores Públicos Federais de Minas Gerais, que aqui representa a
nossa categoria, e, junto à Condsef, a nossa confederação, e ao
parlamento brasileiro, luta em defesa dos servidores mais humildes e
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excluídos do processo das carreiras no setor público.
Cito os servidores do Ministério da Fazenda, da Advocacia-Geral da

União, aqui presentes, osFcompanheiros do Ministério da Agricultura,
da Fundação Nacional de Saúde, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente, da área de ciência e tecnologia, dos órgãos civis militares,
que tanto são discriminadôs em seus locais de trabalho, já que lhes é
imposta a disciplina militar,!: apesar de serem regidos pela Lei n 2 8.112.

O PCC - assim era chamado -, transformou-se em PGP. Na
verdade, foi criado, sob tutela do regime militar, pelo Presidente
Médici, em 1970. Até hojé, carregamos nas costas esse peso. Somos
excluídos do processo de urnacarreira específica para esses setores;
por isso solicitamos à bançada mineira empenho na conquista de uma
carreira para todos os setores. Refiro-me aos chamados planos de
cargos e salários. Quero entregar a cada um dos senhores da Mesa,
especialmente ao representante do Ministério do Planejamento a
camisa: "SOS Serviço Público - Orçamento 2007".

Da mesma forma, um pnvelope dos companheiros da Advocacia-
Geral da União e da Confederação dos Servidores Públicos Federais,
da Condsef e do Sindsep, a fim de amenizarmos o sofrimento dos
nossos companheiros. Muito obrigado a todos e um bom trabalho.
Parabéns.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Aloísio. Com a palavra, o Deputado
Estadual Ricardo Duarte.r

O Deputado Ricardo Duarte - Muito obrigado, Deputado Gilmar
Machado. Em nome do Bloco PT-PCdoB, gostaria de parabenizá-lo
pela iniciativa e também ! parabenizar a Comissão de Orçamento, na
pessoa do relator, Valdir Raupp.

E absolutamente necessário aplaudir essa iniciativa de democratizar
o Orçamento, facilitando pão só a participação popular, mas também o
acompanhamento da liberação dos recursos federais, mostrando que
isso vai produzir um Orçamento mais transparente e uma
democratização dos recursos.

A Bancada PT-PCdoB da Casa gostaria de apresentar emendas ao
Orçamento da União, depois das experiências vividas ao longo destes
quatro anos, a fim de ue o Orçamento federal possa atender a
algumas diretivas no Estado de Minas Gerais.
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Na área de direitos humanos, que viessem recursos para as Apacs,
que são associações de proteção e assistência carcerária, para que
elas possam aumentar no Estado, em razão das experiências que são
muito positivas.

Na área da agricultura familiar, que sejam aumentados os recursos
para a segurança alimentar das microdestilarias de álcool, para as
escolas-famílias agrícolas e para a agricultura urbana.

Na área do turismo, que fossem implementados recursos para
promover eventos que divulguem, de forma integrada, os circuitos
mineiros nas áreas rural, ecológica, hidromineral e de negócios.

Na área da educação, que todas as cidades-pólos de Minas Gerais
pudessem ter escolas técnicas federais e extensão universitária.

Em relação à área da saúde, gostaria de fazer um comentário
importante, aproveitando a presença dos companheiros Deputados
Federais, já que é absolutamente necessário que se faça a
regulamentação da Emenda n 9 29. Não mais podemos conviver com a
diminuição progressiva dos recursos para a saúde nos Estados. Por
isso, gostaríamos de solicitar a referida emenda para que houvesse a
regionalização e a interiorização de hospitais, a fim de que seja
resolvido um grave problema de atendimento terciário.

Na área de meio ambiente, que seja dado apoio efetivo aos parques
nacionais em Minas Gerais. Lembro-os do Parque da Serra da
Canastra, que passa por grandes dificuldades, e, principalmente,
lembro desse grande bioma que ocupa 50% de Minas Gerais, que é o
cerrado, em avançado estado de deterioração e destruição, sem que
conheçamos, minimamente, a sua grande biodiversidade. Então, que
surjam novos parques, especialmente na área de cerrado.

Na área de assistência social, que pudesse ser implementado um
número maior de centros de referência de assistência social para
todas as cidades do Estado.

Por último, que sejam priorizados o Rio São Francisco e a
finalização da canalização do Ribeirão Arrudas, no Município de
Contagem.

Deputado Gilmar Machado, passaremos às suas mãos essas
propostas de emendas orçamentárias do Bloco PT-PCdoB da Casa.
Muito obrigado.
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O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Deputado Ricardo Duarte. Com
a palavra, o Presidente 'da Comissão de Fiscalização Financeira,
parceiro na montagem deste seminário, Deputado Domingos Sávio.
Desde já, o nosso muito obrigado, em nome do Congresso Nacional, à
Assembléia e à Comissão pela ajuda na mobilização para a realização
deste evento.

O Deputado Domingos Sávio - Prezado amigo, Deputado Gilmar
Machado, digno Presidente desta audiência, na sua pessoa
cumprimento todos os membros do Congresso Nacional e nosso
Senador. Permitam-me também uma saudação especial ao Deputado
Jaiminho Martins, meu conterrâneo e amigo pessoal, grande liderança
mineira que se vem destacando - e as eleições passadas registraram
isso, tornando-o um dos campeões de voto de Minas Gerais, o que
demonstra a seriedade do seu trabalho.

Trago também uma palavra para que possamos aproveitar este
momento extremamente rico no processo democrático e fundamental
para consolidarmos ações e desenvolvimento para o País e, de modo
particular, para Minas Gerais. Em que pese às divergências naturais
do processo político, amanhã estaremos debatendo, Deputado Gilmar
Machado, em um clima também de unidade - falo da unidade da
Assembléia e da comunidade -, as nossas preocupações e os nossos
anseios em relação ao orçamento de Minas.

Aproveito esta oportunidade para registrar algumas preocupações,
alguns apelos nesse clima de unidade, de trabalharmos todos por um
país que melhore, e Minas Gerais, naturalmente, tem a sua parcela.
Aqui já foram abordadas diversas questões absolutamente justas,
como a dos servidores públicos estaduais e federais que precisam da
nossa atenção neste mmento. Quero abordar dois assuntos: a
questão do ressarcimento da desoneração do ICMS e, preocupa-me,
a redução do valor da Lei Kandir. Temos notícia de que é algo em
torno de R$3.000.000.000,00, não sei se aprevisão é
R$3.900.000.000,00, mas o que foi acertado em 2006, se não me
falha a memória, foram R$5.200.000.000,00. Essa redução é
preocupante. E sabido que essa é uma luta permanente, um direito
constitucional dos Estados. E preciso avançar para consolidarmos
esses direitos constitucionais. E importante refletirmos sobre isso.
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Temos, na pessoa do Deputado Federal Gilmar Machado, a
confiança de que temas como esse, de interesse de todos os Estados
e de todos os Municípios, serão debatidos. Freqüentemente se fala na
Lei Kandir pensando-se nos Estados, mas uma parcela da Lei Kandir,
desse ressarcimento, chega ao Município. Deputado Gil Pereira, no
Norte de Minas, quando o Município recebe um pouco desse dinheiro,
é a salvação de algum programa social. E um dinheiro que precisa
voltar, por uma questão de justiça. Tadeu, Secretário Adjunto, lembrou
que estradas são uma preocupação. Aliás, digo que seria muito bom
que nessa gestão se aprofundasse o debate sobre a Cide. Estamos
vendo R$500.000.000,00 de investimento em Minas Gerais em
estradas, em rodovias. Se formos fazer um balanço rápido das
demandas que Minas tem - metrô, Anel Rodoviário de Belo Horizonte,
duplicação da 262 -, veremos rapidamente que o dinheiro não vai dar
para o que se precisa fazer e já está programado, anunciado pelo
governo. Ainda há a conservação da malha rodoviária, e vem a
questão da Cide. Quem sabe é hora de abrir uma discussão, de
transferir responsabilidades e recursos, para que os Estados da
Federação pudessem assumir de fato a manutenção dessas malhas,
não em um acordo temporário, mas definitivamente? E o Estado que
tem de manter e receber uma parcela mais expressiva da Cide.

Concluindo, queria deixar um apelo para que, nas emendas de
bancada ou mesmo no orçamento geral proposto pelo Governo - e
não o conheço em detalhes -, sejam revistas. Estamos vendo algumas
coisas no campo social, por exemplo os Conselhos Tutelares.
Felizmente, está-se fortalecendo a consciência cívica de que temos de
ter mecanismos em que a sociedade e os governos municipais atuem
no amparo da criança e do adolescente. Mas falta estrutura. Vamos
discutir a possibilidade de haver alguma emenda de bancada mineira
para que os Conselhos Tutelares no País todo possam receber
estrutura para trabalhar - e isso já foi discutido. Volto a dizer que o
sentimento que nos une todos, Situação e Oposição, em Minas, não
tenham dúvida, deve estar presente também no Congresso.

O recurso humano quase sempre é voluntário, mas são necessários
computadores, veículos, equipamentos, para dar assistência
adequada à criança em situação de risco, O Estado e o governo
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federal poderiam compartilhar ações dessa natureza. Obrigado.
Parabéns pela iniciativa do Congresso que engrandece esta
Assembléia Legislativa.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Passo a
palavra ao Presidente da Epamig, Baldonedo Napoleão, que disporá
de 5 minutos para suas considerações.

O Sr. Baldonedo Napoleão - Bom dia a todos. Deputado Gilmar
Machado, parabéns pela iniciativa desta importante reunião, que
engrandece o Parlamento brasileiro e a Assembléia de Minas.
Deputadas Elisa Costa e Maria do Carmo Lara, Deputados Gil Pereira,
Jaime Martins e Domingos Sávio; Senador Valdir Raupp. Aqui vejo
diversos líderes de orgahizações públicas e privadas participando
desta importante reunião, assim como Reitores das universidades de
Minas Gerais.

Deputado Gilmar Machado, tentarei abordar a questão da
necessidade de aumento dos investimentos federais na pesquisa
agropecuária em nosso país. A vocação do Brasil para a produção de
alimentos é de fundamental importância para todo o mundo. Não faz
sentido o governo federal continuar investindo tão pouco na infra-
estrutura de pesquisa agropecuária do nosso país. O que o Brasil
representa, como grande produtor de alimentos, relaciona-se
diretamente com a sua força política de investimento na pesquisa
agropecuária. As grandõs empresas produtoras de alimentos não
precisam da pesquisa pública, pois investem em pesquisa privada
para colocar e manter seus produtos no mercado. Mas o pequeno
produtor rural depende diretamente da pesquisa pública. A Embrapa e
os órgãos estaduais de pesquisa agropecuária produzem o
conhecimento tecnológico que explica a sobrevivência do pequeno
produtor. Falar do pequeho produtor, principalmente em Minas, é falar
de 80% das propriedades do nosso Estado, que têm menos de 1 OOha.
Refiro-me a uma questão crucial, profundamente democrática,
fundamental para um país que nasceu com a vocação de produtor de
alimentos, comparecendo, na composição do PIB, com um percentual
altíssimo. Entretanto, o pequeno produtor é prejudicado pela falta de
investimento público, 1 principalmente federal, na pesquisa
agropecuária. 0 Ministrio da Ciência e Tecnologia tomou uma
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medida histórica recentemente, destinando uma verba de
R$1.000.000,00 para estudar a situação do sistema nacional de
pesquisa agropecuária no Brasil, da Embrapa e dos órgãos estaduais
de pesquisa agropecuária, entre eles a Epamig, que tenho a honra de
presidir no atual governo Aécio Neves. Esse estudo será concluído em
novembro. O Centro de Gestão em Estudos Estratégicos recebeu
essa verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, que, por sua vez,
contratou a Fundação Joaquim Nabuco, de Pernambuco, que termina
agora esse estudo importantíssimo. Deixo registrada a necessidade
de investimentos públicos na pesquisa, em nome da Embrapa e das
organizações estaduais de pesquisa agropecuária, que produzem
conhecimento científico e tecnológico para os milhões de pequenos
produtores rurais deste país, injustiçados por falta de acesso a
tecnologias suficientes para permanecerem no mercado.

Do contrário, se não houver investimento público na pesquisa,
teremos somente produtos de grandes empresas neste país. Quero
deixar registrado aqui o nosso apelo, da Embrapa, dos órgãos
estaduais, para que os nobres parlamentares brasileiros corrijam essa
enorme injustiça: a falta de investimento suficiente de recursos
públicos federais na pesquisa agropecuária do nosso país. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Baldonedo. Com a palavra, o
membro da nossa Comissão de Orçamento, o qual tem dado uma
grande contribuição, Deputado Jaime Martins. Aliás, ele deverá ser
relator setorial. Faço uma previsão, não sei, mas ele deve ser.

O Deputado Federal Jaime Martins - Obrigado, Presidente. Gostaria
de cumprimentar todos os presentes, companheiros Deputados
Federais, congressistas, Senador Valdir Raupp, nosso Relator-Geral
do Orçamento, amigos Deputados Estaduais, enfim, todos os
representantes da sociedade civil e das diversas entidades de Minas
Gerais.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, desejo comemorar com alegria a
possibilidade de estarmos aqui, em Belo Horizonte, depois de vários
anos, voltando a discutir o Orçamento da União em terras mineiras.
Saúdo-o por esta iniciativa, como uma das muitas tomadas por V.
Exa. à frente da Presidência da Comissão de Orçamento, que
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pretende dar mais transparência à execução orçamentária e à
elaboração do Orçamento. Assim desejo deixar registrado que a
bancada mineira no Congresso Nacional deverá apresentar 22
emendas ao Orçamento, .das quais três são indicadas diretamente
pelos Senadores, sendo as restantes, em torno de seis a sete, um
número ainda a ser finalizado em negociação - geralmente fica em
torno disso, ou seja, um terço, 40% ou até 50% -, indicações de
emendas, as chamadas emendas estruturantes indicadas pelo
governo do Estado. Naturalmente, o governo, ao fazer suas
indicações, tem o cuidado de ouvir a Assembléia, os diversos
Secretários e os segmentos.

Desejo registrar que, no ano passado, a bancada mineira foi a que
mais apresentou e conseguiu maior valor das emendas:
R$383.000.000,00. Apenas na área de estradas, foram indicados
R$141.000.000,00. Desejo registrar que possivelmente hoje o valor
alocado em Minas Gerais deverá sofrer um aumento significativo,
sobretudo no que se refere à infra-estrutura das estradas.

Sr. Presidente, desejo itambém fazer o registro de que, embora
conheçamos o grande esforço empreendido por V. Exa. para dar
transparência a esse processo e o trabalho do relator e dos diversos
membros da nossa Comissão, ainda sentimos que o Parlamento, o
Congresso Nacional, está muito ausente da verdadeira elaboração do
nosso Orçamento, porque! a forma como ele é apresentado ainda é o
Orçamento autorizativo. Ou seja, nós, nada mais, nada menos,
autorizamos o Executivo a proceder aos gastos. Essa vertente do
Orçamento autorizativo combinada com as perversidades das
medidas provisórias, quando muitas transferências de crédito têm sido
feitas, ao longo dos anos, por meio de medidas provisórias.
Recentemente houve uma medida provisória no valor de
R$1.500.000.000,00.

As medidas provisórias) para serem utilizadas no Orçamento, nem
sequer dependem de aprvação pelo Congresso Nacional. Temos de
fazer uma grande discussão nesse Congresso a respeito do
Orçamento autorizativo e impositivo. Eu mesmo tenho proposta nesse
aspecto, e essa discussão não deve ser mais meramente política, ou
seja, de quem está ou não no governo. Não se trata de ser PT ou
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PSDB. Faz-se necessária uma discussão madura, que possa
escalonar, ao longo do tempo, a implantação de um Orçamento que
seja verdadeiramente aquele que a sociedade brasileira deseja. Esse
Orçamento precisa ser feito pelo Congresso Nacional, que deve impor
o desejo da sociedade, para que o Executivo seja obrigado a cumpri-
lo.

Queria também, para finalizar nossa rápida participação, dizer que
algumas das nossas emendas de 2006 estão com baixa execução.
Precisamos, com apoio da Presidência e do relator, trabalhar para que
Minas Gerais venha a receber os R$28.000.000,00 previstos para o
Programa de Inclusão Digital, por meio do repasse para nossa
Secretaria de Ciência e Tecnologia, bem como para o Programa Pró-
Aéreo, dos aeródromos, a ser executado, para o qual se destinaram
cerca de R$20.000.000,00. Da mesma forma, há o Programa Minas
sem Fome, com R$23.000.000,00; os programas de saúde, também a
serem executados, com R$34.000.000,00. Os programas das nossas
universidades públicas também não foram ainda executados. Além
disso, necessitamos de obras importantíssimas para o nosso Estado,
o que esperamos conseguir por meio de emendas. Uma dessas obras
é a duplicação da BR-262, entre a Região Metropolitana, Betim e o
Triângulo Mineiro. Essa obra já está com seu projeto basicamente
concluído, no ponto de ser licitada. Todavia, dependemos de alocar,
pelo menos, R$50.000.000,00 no Orçamento para que possamos, no
princípio do próximo ano, executar a obra.

No mais, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe e saudá-lo, mais uma
vez, pela feliz iniciativa que nos possibilitou a discussão do Orçamento
Geral da União. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Deputado Jaime Martins. Com
a palavra, por 5 minutos, o Sr. Agostinho Filho, representante do
Andes.

O Sr. Agostinho Beghalli Filho - Cumprimento o Deputado Federal
Gilmar Machado, os demais componentes da Mesa, as senhoras e os
senhores.

Estou Vice-Presidente do Andes, todavia não estou aqui para falar
em seu nome, mas em nome da Coordenação Nacional das Entidades
dos Servidores Públicos Federais - CNESF. A nossa fala refere-se à
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importância da mobilização dos servidores públicos para a garantia de
uma dotação orçamentária que atenda nossas reivindicações. E
importante que se coloqúe que as reivindicações dos funcionários
públicos não é um discurso corporativo, como algumas pessoas e
entidades querem fazer crer à sociedade. Nossas reivindicações são
importantes porque somos nós que fazemos o atendimento à
população, que mantemos a máquina administrativa.

Exemplos disso podem ser vistos muito claramente. Em algumas
apresentações aqui, com projetor, falou-se muito em aeroportos, e
hoje estamos vendo a importância do funcionário público que trabalha
no controle de vôo. Agora] a população está vendo como as condições
de trabalho desse funcionário são precárias. Nos Estados Unidos,
trabalha-se por 4 horas; já no Brasil, trabalha-se por 8. Enquanto nos
Estados Unidos um funcionário recebe US$8.000,00, aqui são
R$2.000,00, ou menos.

Temos de ter em mente que os funcionários públicos - por exemplo,
os da vigilância sanitária, da educação e da saúde - são importantes
para o Estado.

Precisamos fazer um debate que considere alguns gráficos que
foram apresentados. Não tenho acesso ao "datashow", mas tenho
uma "folha show". Foram apresentados alguns dados que mostraram
o crescimento da despesa com pessoal. Vimos que esse crescimento
aumentou muito no Legislativo e no Judiciário, mas, no Executivo,
quase se manteve. Quenh fez a apresentação, aliás, disse que ele foi
muito pequeno.

Depois, vimos outro gráfico, que mostrava a evolução de pessoal e
encargos sociais. Quem olha esses dois gráficos tem uma visão turva
do que realmente acontece com o funcionalismo público. Deveríamos
ter aqui outros gráficos que apresentassem, por exemplo, a relação
entre despesa com pessoal e receita corrente. Vemos que esse
gráfico desce, não sobe, e, se o compararmos com o outro, teremos
outra visão.

Em 1995, o governo gastava 56% da receita corrente liquida com
pessoal. Em 2005, gastou 27%, apesar de a Lei de Responsabilidade
Fiscal limitar esse teto em 50%. Portanto, o governo gasta pouco com
o funcionalismo.
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Em outro gráfico, vimos o superávit primário, que, de 1994 a 2004,
cresceu muito, quase triplicou. Para terminar, podemos olhar a
estimativa de despesas com juros da dívida pública, que também, de
1994 a 2005, cresceu estrondosamente.

Portanto, esses gráficos devem ser analisados de forma
comparativa, porque, senão, a própria sociedade terá uma visão
errada sobre a questão do orçamento e da disponibilidade de verbas
para o pagamento dos funcionários públicos.

Também outra preocupação é o aumento do superávit. Tanto o Lula,
que governará o País por mais quatro anos, quanto seu concorrente
diziam a mesma coisa: há necessidade de aumento do superávit. E
onde se indica esse aumento? Em corte de gastos com funcionalismo.

Para terminar, quero dizer que é importante que tenhamos em
mente a necessidade de uma dotação orçamentária para o
funcionalismo público em 2007, porque não podemos continuar com
reajuste de dois em dois anos. Precisamos de um reajuste linear nos
nossos salários; precisamos incorporar as nossas gratificações e fazer
uma correção das distorções criadas pelas MPs deste ano que
passou.

Para finalizar, é importante que os parlamentares presentes se
empenhem em buscar junto ao governo a reabertura das negociações
com o funcionalismo público federal. Somente com essa reabertura, o
funcionalismo terá espaço para discussão. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Agostinho. Com  a palavra, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero saudar o Presidente da Comissão
Mista de Orçamento, Deputado Federal Gilmar, o Senador Valdir
Kaupp, todos os Deputados e a equipe técnica dessa Comissão que
se fizeram presentes e se manifestaram neste Plenário.

Deputada Maria do Carmo; Deputado Leonardo Monteiro; Deputado
Domingos Sávio, Presidente da nossa Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Deputado Jaime Martins; Deputado Gil
Pereira; enfim, em nome do Deputado Ricardo Duarte, Líder do nosso
bloco, cumprimento os demais Deputados presentes.

Primeiramente saúdo esta belíssima iniciativa de democratização do
debate do Orçamento, especialmente trazendo a sociedade, ouvindo
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as diversas realidades do Sudeste do País, considerando a
contribuição dos movimentos sociais, da sociedade organizada, das
diversas representações que já se fizeram presentes, como os
servidores federais, bem como os das universidades, através de seus
Reitores.

Quero registrar o nosso esforço, na Comissão de Orçamento do
Estado, para que haja, cada vez mais, transparência e presença da
sociedade nas definições, nos rumos e nos recursos de Minas Gerais
e para que a democratização, de fato, represente as necessidades do
povo brasileiro, especialmente no Estado de Minas Gerais.

Queria acrescentar à exposição do Líder do nosso bloco, Deputado
Ricardo Duarte, uma sugestão: nas emendas de bancadas sugeridas
para a região Sudeste de Minas Gerais, tínhamos uma emenda que
não veio no Orçamento de 2007, mas no de 2006, que queria que
fosse recuperada. Na pág. 44 está o apoio às entidades públicas de
ensino superior do Estado de Minas Gerais. No Orçamento deste ano,
essa emenda estava orçada no valor de R$1 0.000.000,00.

Também gostaria de sugerir à Comissão Mista de Orçamento que
tivéssemos, à exemplo da sugestão dos conselhos tutelares, uma
segunda emenda de bancada recuperando a educação superior em
Minas e, principalmentej dando condições para que as extensões
universitárias, projeto do governo Lula, possam efetivar-se nas
diversas cidades no Estado de Minas Gerais.

Apresento também três sugestões de emenda. Uma diz respeito
diretamente a Minas e ao Espírito Santo. Fazemos parte da Comissão
Interparlamentar que cuida da bacia hidrográfica do Rio Doce, e ainda
não temos nessa bacia um projeto de revitalização. Somente agora
estamos trabalhando para que haja recursos no Orçamento de Minas
e no da União para o Projeto Rio Doce Limpo, que visa à despoluição
da bacia hidrográfica do Rio Doce. E somente uma pequena parte do
que precisa toda a bacia. Quero acrescentar uma emenda de apoio ao
projeto Rio Doce Limpo, pomo saneamento e revitalização da bacia do
Rio Doce, que inclui 231 Municípios, somando Minas e o Espírito
Santo.

A segunda, que já foi apresentada na LDO, diz respeito a
minidestilarias de biodiesel em Minas Gerais, especialmente na região
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Leste, para promover, não somente o fortalecimento da agricultura
familiar, a inclusão social e a geração de emprego e renda de
pequenos agricultores, mas também o desenvolvimento regional da
região.

A terceira se refere ao apoio às entidades públicas de ensino
superior, que já está em andamento, mas precisa-se vislumbrar
recurso para o próximo ano. Queremos a implantação do "campus"
federal do Vale do Rio Doce, onde moramos, pois é a única região
que ainda não tem universidade pública. A UFMG já se desloca para
Governador Valadares. Queremos incluir uma extensão universitária
no Vale do Rio Doce, completando as instituições públicas nas regiões
de Minas Gerais e contribuindo, assim, para a superação das
desigualdades regionais, tendo a educação como prioridade para o
desenvolvimento das nossas regiões e do Estado de Minas Gerais.

Agradeço a oportunidade e parabenizo o Deputado Federal Gilmar
Machado e o Senador Valdir Raupp, que se encontra conosco nesta
importante contribuição para Minas Gerais.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputada Elisa Costa. Com  a
palavra, o Sr Antônio Nazareno Mendes, Reitor da Universidade de
Lavras, representando o Fórum das Universidades. Solicitamos aos
que ainda desejam se inscrever para fazer uso da palavra que o
façam logo, para que a secretaria encerre o recebimento das
inscrições.

O Sr. Antônio Nazareno Mendes - Boa tarde. Fui, em parte,
beneficiado pelas falas da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Federal Jaime Martins, mas é preciso dizer que aqui represento não
apenas a Universidade Federal de Lavras, mas também o Fórum de
Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas
Gerais.

Defendemos a emenda de bancada no Orçamento de 2007 para as
nossas instituições públicas de ensino superior, o que, em comum
acordo com a bancada de parlamentares mineiros, temos conseguido
desde 2003.

Vínhamos, aliás, sendo estimulados pelo governo federal e pela
bancada de parlamentares mineiros a promover a interiorização da
educação superior em Minas Gerais. De 2003 a 2005, recebemos um
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aporte de recursos que foi! crescente: R$8.000.000,00, na emenda de
2003, e R$15.600.000,00, em 2005. Em 2006, o recurso foi
significativamente reduzido para R$10.280.000,00, que, como bem
lembrou o Deputado Federal Jaime Martins, ainda nem recebemos.
Aliás, nós, Reitores, estartnos com processos de licitação e pregões
eletrônicos abertos sem o lastro orçamentário. Esperamos contar com
o apoio do Presidente e do relator da Comissão de Orçamento de
2007 para a efetiva execução dessa emenda ainda no exercício de
2006.

Amanhã nos reuniremos com a bancada mineira, para discutir a
inclusão de uma menda :de bancada que defina o aporte de, pelo
menos, R$30.000.000,00 para as 14 instituições públicas de ensino
superior em nosso Estado.

E do conhecimento de todos que o Orçamento de outros custeios de
capital é insuficiente para bancar a expansão que temos
experimentado em Minas Gerais. Houve um crescimento muito
expressivo com a oferta de cursos de graduação e de programas de
pós-graduação e a instalação de unidades acadêmicas de nossas
instituições em praticamente todas as regiões de nosso Estado.

Das 14 instituições públicas de ensino superior em Minas, 12 são
federais e 2 são estaduais. As federais compreendem 11
universidades e o Cefet Minas. As estaduais são a Unimontes e a
Uemg, que também entram na emenda.

Graças à expansão, es 1tamos presentes em 51 "campi" em todo o
Estado de Minas, oferecendo 452 cursos de graduação, 361 cursos de
especialização, 166 !mestrados e 101 doutorados para
aproximadamente 150 mil estudantes. Temos cinco hospitais
universitários, com aproximadamente 1.500 leitos, que realizam 1.850
procedimentos hospitalares ao ano.

Nossa expectativa para 2005, em conseqüência da expansão, era
de uma emenda de R$25.000.000,00; mas, como já disse, fomos
beneficiados com apenas R$10.280.000,00 e ainda estamos
esperando sua execução lorçamentária.

Nosso pleito hoje é que seja novamente incluída no orçamento de
2007 a emenda de bancada de R$30.000.000,00.

O Sr. Coordenador - Registramos a presença do Deputado Paulo
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Piau, que, a partir de janeiro, estará conosco, em Brasília, como
Deputado Federal. Passamos a palavra ao Deputado Estadual Edson
Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Quero cumprimentar todos os
presentes pela riqueza da participação, especialmente os membros da
Mesa: Deputado Gilmar Machado, Senador Valdir Raupp, Deputada
Federal Maria do Carmo, Jaiminho Martins, Deputada Elisa Costa e
Deputado Domingos Sávio.

Este momento é singular por dois motivos. Primeiro, porque temos
de apostar naquilo em que acreditamos, e a participação é um
instrumento fundamental para mudar a cultura e o País. E com essa
participação que percebemos as necessidades - e estamos vendo isso
aqui - e temos a oportunidade de apontar o dedo para aquilo que
precisa ser relevado, e que, às vezes, não foi. O segundo motivo se
refere à transparência. Uma coisa depende da outra. Por isso,
Deputado Gilmar Machado, fico feliz ao ver, pela apresentação, que
podemos acompanhar a execução do orçamento federal. Isso é um
grande avanço para o nosso país.

Muitos espectadores da TV e muitos de vocês podem estar se
perguntando por que em Minas Gerais não há transparência no
acompanhamento do Orçamento. Pode parecer que houve falha ou
omissão. Portanto, tenho a obrigação, em nome do Bloco PT-PCdoB,
de dizer que colocamos na LDO deste ano uma emenda com o
seguinte teor: "Art. 17 - Para fins de transparência da gestão fiscal e
em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na internet, no 'site da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão: 1 - o projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias; II - a proposta orçamentária e a Lei Orçamentária
Anual; III - as informações de programação e execução de metas
físicas do Sigplan; IV - a execução orçamentária com o detalhamento
das ações por função, subfunção e programa, mensalmente e de
forma acumulada; V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório
comparativo da arrecadação mensal realizada até o mês anterior das
receitas administradas; VI - o relatório das tomadas ou das prestações
de contas anuais e extraordinárias dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual, no prazo de trinta dias após o envio
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ao Tribunal de Contas do Estado dos respectivos processos de
tomadas e prestações de contas".

Essa foi a emenda apresentada pela nossa bancada e aprovada no
momento da votação da LEDO. No entanto, esse artigo foi vetado pelo
Governador do Estado e, há quinze dias, aqui nesta Casa,
defendemos a derrubada desse veto para que pudéssemos,
democraticamente, dar 1 a oportunidade ao povo mineiro de
acompanhar a execução orçamentária. Esse é um passo fundamental
para avançarmos na quéstão da transparência e da aplicação do
Orçamento, com a interferência dos olhos dos cidadãos mineiros.
Infelizmente, o veto foi mantido, e perdemos uma grande chance de
ter, como na União, um processo democrático de acompanhamento
do Orçamento, via intérnet. Quero registrar que houve essa
movimentação e essa determinação. Todavia, a Casa manteve o veto
do Governador.	E

Há um segundo ponto que desejo abordar. Fui Presidente da Ceasa
de Minas e tive a oportunidade de acompanhar a produção da
agricultura familiar. Hoje os alimentos estão mais baratos na mesa do
consumidor. E verdade. Mas, na base, lá no campo, há um problema:
a manutenção, a longo prazo, do trabalho dos produtores. Por quê?
Por causa do custo da produção, especialmente dos insumos. Há um
problema grave: o custo dos insumos está cotado a preço
internacional, o preço do dólar. Portanto, assim como hoje há a
farmácia popular, faz-se necessário que haja uma ação para baratear
os insumos para a agricultura familiar, geradora de milhões de
empregos neste Brasil. Essa discussão é fundamental para a nossa
agricultura familiar, que hoje possui crédito, mas enfrenta problemas
na comercialização em virtude do alto custo da produção.

Por último, quero abordar a questão da BR-040. Vi que lhe foram
destinados R$50.000.000,00 para o ano que vem. Este ano, já houve
duas ações important4 nessa BR-040, que é uma das mais
movimentadas do Pais, mais do que a BR-381. Na BR-040, morrem
milhares de pessoas t9 dos os anos. , Vários pontos críticos dessa
estrada já estão sendo corrigidos. E importante destacar que o
governo federal assumiu essa posição.

O Viaduto das Almas começa a ser construído neste ano, com
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R$1 0.000.000,00. No próximo ano, serão destinados mais
R$20.000.000,00 para terminar essa construção e F1$30.000.000,00
para a restauração da BR-040, que é fundamental.

A duplicação também é importante. E fundamental, Sr. Presidente,
que o projeto do orçamento contenha pelo menos o projeto
arquitetônico para a duplicação da BR-040. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Com  a palavra, o Prefeito
Francisco de Assis Simões.

O Prefeito Francisco de Assis Simões - Cumprimento o companheiro
Gilmar Machado, Presidente da Comissão de Orçamento. Seria bom
que o Senador estivesse presente, porque minha fala é importante
para quem fará a relatoria. Cumprimento os Deputados Jaime Martins,
Paulo Piau, Maria do Carmo, Elisa e Domingos Sávio.

E um prazer muito grande participarmos de um debate aberto sobre
o Orçamento da União. E muito pouco, mas é um começo. O
Deputado Jaime disse que temos que caminhar. O Orçamento, que
tem que ser impositivo, é feito como uma coisa autorizativa: faz-se um
contingenciamento, a sociedade não sabe e não o pratica. Isso não
acontece somente no governo federal, mas também no governo
estadual. Então, precisamos avançar. A sociedade é quem contribui,
por isso tem que receber uma satisfação sobre o orçamento: onde se
cortou, por que se cortou e por que não se avançou. Se não for assim,
fazemos essa grande reunião com pessoas de todos os segmentos, e,
depois, nada é praticado e nem é dito o motivo.

Temos que caminhar para um orçamento impositivo, que não seja
uma peça de ficção, mas uma realidade. De qualquer maneira,
parabenizo a iniciativa de começarmos a discutir. Por meio da
discussão, vamos nos organizar para exigir que o orçamento seja
assim.

Serei objetivo naquilo que direi ao Deputado Federal Gilmar
Machado e ao Senador.

Acredito que o Orçamento tem de ser uma peça que venha a dar
condições mais justas não só para os cidadãos, mas também para os
entes da Federação, Municípios e Estados.

Queria fazer uma solicitação ao Presidente e ao relator, de maneira
objetiva. Quando se fala dos recursos voluntários que a União repassa
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aos entes da Federação, 'sabemos que o Município tem de cumprir
uma contrapartida. E o critério da contrapartida é injusto, porque leva
em consideração, primeirõ, a população da cidade. Um Município de
até 25 mil habitantes tem de dar uma contrapartida de 3% a 8% do
que recebe do governo federal. E leva em consideração também a
localização das cidades. Os Municípios das Regiões Norte e Nordeste
têm um percentual menor; porém não leva em consideração a
realidade econômica do Município. Então, todos os Municípios acima
de 25 mil habitantes têm de dar uma contrapartida de 20% a 40%.
Sou Prefeito de Coronel Fabriciano, e a situação é tão complicada,
que tenho o compromisso de receber R$6.000.000,00, porque minha
cidade foi destruída pelas últimas chuvas de dezembro passado. Mas
não tenho, no meu Orçamento, condições de receber os
R$6.000.000,00, pois tenho de dar R$1.200.000,00 de contrapartida.
Nosso Orçamento é de R$42.000.000,00.

Na região em que a cidade está situada, temos um exemplo de
como essa injustiça está presente. Temos, com todo o respeito, o
Município de Belo Oriente', que tem menos de 25 mil habitantes e uma
receita maior que o meu Município, que é de 100. E tem uma
contrapartida de 3%.

Queria ser objetivo com o nosso Presidente Gilmar e com o relator:
que se fizesse essa emenda já para o próximo ano, para individualizar
a situação do Município. Muitas vezes, a cidade é populosa e tem
mais problemas que F'lunicípios menores. E talvez Municípios
menores tenham receita até melhor que os populosos.

A situação do meu Município é tão ruim, que não tenho condição de
receber gratuitamente. Gostaria que essa emenda fosse feita levando
em consideração o que considero que deveria constar na LIDO: todos
os Municípios cuja receita de ICMS for menor que a receita com o
FPM teriam uma contrapartida de 3% a 8%. Aí, sim, porque é o ICMS
que indica se o Município é rico ou pobre. O FPM pode ser pouco,
mas é pouco para todos e leva em consideração a população. O ICMS
é um tributo injusto. E devolvido para as cidades mais ricas. Quem
mais tem continua tendomais. Queria que essa emenda já constasse
para o ano que vem, senão a minha cidade ficará arrasada. Não
poderemos construir as pontes que foram destruídas, porque não
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tenho como fazer a contrapartida. Obrigado.
O Sr. Coordenador - Já apresentamos uma emenda para o relator

da LDO, Senador Romero Jucá, pois tem de constar nela também.
Essa é uma matéria importante e tem de ser examinada. Com  a
palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza [ara - Cumprimento o Presidente da
Mesa, Deputado Federal Gilmar Machado, também Presidente da
Comissão Mista de Orçamento da Câmara Federal; o Senador Valdir
Raupp e, representando as mulheres, a Deputada Federal Maria do
Carmo Lara e a Deputada Estadual Elisa Costa. Saúdo ainda todos os
Deputados presentes, os movimentos sociais e o Deputado Domingos
Sávio, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira.

Queria reforçar, Deputado Gilmar Machado, a necessidade de que
os Deputados Federais que aqui se encontram - e certamente todos
têm esse compromisso - lutem para que aprovemos na Câmara dos
Deputados, o mais rápido possível, o Fundeb, senão prejudicaremos
até a execução orçamentária do próximo ano. Esse é um grande
desejo do povo brasileiro, sobretudo da área de educação.

Já tratamos da questão das extensões das universidades federais.
Queremos somar esforços também, e há ainda o problema das
escolas técnicas. Várias cidades, como Betim e Contagem, estão
mobilizadas em todos os setores, Executivo, Legislativo, etc. Já foram
feitas reuniões com o Diretor do Cefet. Há uma grande necessidade,
sobretudo na Região Metropolitana, de investimentos nas escolas
técnicas. E um compromisso do governo federal, e queremos pedir
que essa emenda relativa ás escolas técnicas, proposta aqui hoje,
seja atendida. E isso também está afeto à questão do Fundeb, que
inclui o ensino médio. Isso é realmente urgente. Sabemos que é pela
educação que mudaremos o quadro que se nos apresenta.

Precisamos reforçar também a questão do controle social. Por isso,
cumprimento a Comissão pela iniciativa, sempre em bom tempo. No
momento que vivemos no País, precisamos, mais do que nunca, do
controle social. Basta dizer que, mesmo com poucos dias, tivemos
uma audiência pública tão representativa aqui hoje. Isso mostra que a
população, sobretudo a de Minas Gerais, está criando a cultura de
participar.
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Já se falou aqui que, desde 2003, a Comissão de Participação
Popular e a de Fiscalização Financeira têm tido essa experiência, em
parceria com a Secretária de Planejamento. Têm sido passos
importantes. Não é a solução ainda, estamos longe do ideal. Mas são
passos importantes para que o processo do Orçamento seja
verdadeiramente transparénte e participativo. Não há outra maneira
de conseguirmos erradicar todos os problemas que vivenciamos
recentemente em nosso pais.

Aproveito a oportunidade de convidar todos a participar conosco
amanhã da audiência pública das Comissões de Participação Popular
e de Fiscalização Financeira, para discutirmos o PPAG e o Orçamento
do Estado de Minas Gerais, nessa experiência que tem sido bastante
significativa todo esse tempo.

Contamos com vocês, bem como com todos os que acompanham
os nossos trabalhos pelaF TV Assembléia. Conclamo-os a estar aqui
conosco não só para elaborarmos propostas de emenda, mas também
para acompanharmos a eecuçâo orçamentária. Para nós, Deputados
Estaduais, Deputados Federais e Vereadores, este é o grande
desafio: acompanhar a execução orçamentária, a fim de que as coisas
não fiquem apenas no papel. O que já está sendo feito pela Câmara
dos Deputados é muito importante, mas ainda temos de avançar.
Como parlamentares, umi dos nossos principais objetivos é fiscalizar a
execução orçamentária. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputada. Com a palavra, Ruth
Espínola Soriano, do Conselho Regional de Economia do Rio de
Janeiro.

A Sra. Ruth Espínola Soriano - Boa-tarde, senhoras e senhores. Sou
do Conselho Regional de Economia, vim do Rio de Janeiro e
represento também a Articulação de Mulheres do Brasil.

Parabenizo os componentes da Mesa e a Comissão pela iniciativa.
Registro nosso profundo descontentamento com a política
macroeconômica ortodoxa. Refiro-me a um esforço de superávit fiscal
que mina, suga, a necessidade de investimentos na área social. Isso
vem de longo tempo, continua neste governo e, certamente,
continuará nos próximos

E com grande descontentamento que vemos, para o próximo ano,
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58% do Orçamento disponibilizados para pagamento, amortização dos
juros da dívida. Acreditamos que essa dívida tenha de ser auditada,
revisada e renegociada.

Esse valor representa 40%, 40 vezes mais que o Orçamento da
educação, ou 20%, 20 vezes mais que o Orçamento da saúde, dois
temas caros para a sociedade. Trata-se de obrigatoriedades,
vinculações sociais. Quanto aos outros temas sociais, os valores são
menores se relacionados ao que se destina ao refinanciamento dos
juros e da amortização da dívida.

Agradeço a acolhida deste parlamento. Esperamos contar com o
apoio da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização à lei proposta pelo FBO, que tramita na Comissão
Legislativa de Participação, nova no Congresso Nacional.

Gostaríamos de ouvir o nobre Deputado, Presidente da Comissão,
que apoiará a referida lei, visto que ela tem muita afinidade com o
processo de participação e com a transparência. A Lei de
Responsabilidade Fiscal e Social, feita pelo movimento social e pelas
entidades que fazem parte do FBO, procura nivelar, colocar de igual
para igual a meta fiscal, que, em virtude de acordos com o FMI,
tivemos de engolir à força. As metas sociais representam uma dívida
histórica com o povo brasileiro. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Agradeço à Ruth. Defendemos, apoiamos essa
iniciativa. A Comissão do Orçamento realizou um trabalho a fim de
que o orçamento seja discutido por todas as Comissões da Câmara, e
não apenas pela Comissão do Orçamento. Depois, na Comissão,
haverá a sistematização para que todos participem do processo.
Entendo ser isso correto, visto que dará mais abertura à sociedade.
Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Boa-tarde a todos! Saúdo o ex-colega e
brilhante parlamentar Gilmar Machado, que orgulha todos nós, o
Senador e ex-Governador Raupp, relator do orçamento, a Deputada
Maria do Carmo, Jaime Martins, Sávio, Elisa Costa e todos os
colegas.

O Congresso Nacional está de parabéns por trazer a Minas Gerais
essa oportunidade. Senador, neste momento represento a região mais
pobre do nosso Estado, no que se refere às chuvas. Na verdade, o
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Nordeste começa no Nortë de Minas, no Jequitinhonha. Estamos um
pouco atrasados em relação às demais regiões do Estado: Triângulo
Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e das Vertentes.

A nossa grande luta hoje é pela água. Infelizmente, em relação às
barragens que há 30, 40 anos estão sendo prometidas, as coisas
estão andando devagar.

A Barragem do Jequitaí, por exemplo, é um projeto de 35.000ha,
que está na Codevast. Aliás, hoje, às 14 horas, estaremos debatendo
a liberação, a LI, no orçamento para o ano que vem, em que constam
apenas R$10.000.000,00, o que vai gerar, no mínimo, 35 mil
empregos diretos na Barragem do Jequitai. A referida barragem
localiza-se perto de Belo Horizonte, de São Paulo e da Capital
Federal.

Realmente, ela seria de grande desenvolvimento para a nossa
região, não só para °F consumo interno, mas também para a
exportação. Hoje o projeto do Jequitaí é tão importante ou mais
importante do que o Projeto Jaíba.

Sobre a questão da rvitalizaçâo do Rio São Francisco, no ano
passado falou-se muito de transposição, mas, na Casa, sempre
lutamos primeiro pela revtalização.

E preciso que haja saneamento básico em todas as microbacias que
abastecem o Rio São Francisco, as pequenas barragens e as
nascentes. Realmente precisamos desse recurso no orçamento para a
revitalização da bacia do Rio São Francisco.

Sobre a Franave, gostária de pedir a atenção do Jaime e do Gilmar,
que estão em Brasília, já que estamos 'perdendo", entre aspas, a
Franave para a Bahia. Há um grande movimento dos baianos, dos
Deputados e dos Senadores da Bahia, a fim de tirar a Franave da
nossa cidade de Pirapora e levá-la para a Bahia. Sei que isso não é
matéria do orçamentof mas solicitamos que ela, Franave, se
mantenha nas nossas cidades de Pirapora e Buritizeiro.

Relativamente às estradas, a BR-135, que liga Belo Horizonte a
Montes Claros, é uma estrada com mais de 35 anos de idade e que
apresenta precária recuperação. Portanto, é preciso duplicá-la em
algumas partes e colbcar terceira pista, dado o seu enorme
movimento.
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Senador, tudo o que sai do Sul em direção ao Nordeste passa por
nossa Montes Claros, pela BR-135, e segue rumo às BRs 251 e 116.
Dessa forma, toda a produção do Sul e do Nordeste, e vice-versa,
passa por Montes Claros. Aliás, também precisamos de um anel
rodoviário em nossa cidade.

Outra reivindicação importante diz respeito à nossa UFMG. Lá existe
apenas um "campus", com um curso de Agronomia. O que queremos
não é só a UFMG por lá, mas também a nossa UFMG do Norte de
Minas. O Jequitinhonha e o Triângulo já possuem as suas. Digo isso,
Senador Raupp, porque, do Paralelo 18 para cima... São três
universidades em Minas Gerais, e todas elas estão localizadas abaixo
desse paralelo. Para cima, infelizmente, não existe nenhuma
universidade federal, e vejam que esse território abrange quase 50%
de toda Minas Gerais. Por isso solicitamos que, neste ano, seja
aumentado o investimento para a UFMG no Norte de Minas e no Vale
do Jequitinhonha. Posteriormente, que seja criada a nossa
Universidade Federal do Norte de Minas.

Quero falar sobre as barragens, sobretudo sobre a de Congonhas,
que vai revitalizar a bacia do Rio Verde Grande, que é o maior
afluente do São Francisco. Quero dizer da tão falada ferrovia tinaí-
Pirapora, que vai promover a logística de escoamento da produção do
Centro-Oeste. Por isso, precisamos revitalizar o São Francisco, para
que ele possa levar as riquezas para o Nordeste e trazê-las para cá.

Uma outra questão importante - o Governador tem falado muito
sobre isso - diz respeito à Cide. Precisamos realmente da Cide para
manter a nossa malha rodoviária.

Para concluir, Sr. Presidente, Minas Gerais vai fazer a diferença não
só para o nosso Estado, mas também para o Brasil, com a questão do
gás da bacia do Vale do São Francisco, que conta com 153
Municípios. A assessoria não pôde informar se há investimentos da
Petrobras no local. Deixarei o jornal com o senhor, para que a
comissão possa estudar. Se realmente a Petrobrás puder investir lá,
será a redenção do Norte, Centro-Oeste e Noroeste de Minas. Se
Deus quiser, ficaremos livres da Bolívia. Muito obrigado, Presidente.
Parabéns,

0 Sr. Coordenador - Obrigado, Deputado Gil Pereira. Com a
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palavra, Luiz Henrique Macedo, do Sindsep.
O Sr. Luiz Henrique Macedo - Boa tarde. Cumprimento a Mesa, na

pessoa do Presidente Gilmar Machado e do Senador Valdir Raupp,
todos os Deputados e Deputadas presentes nesta Casa, senhores e
senhoras e também companheiros, representantes de entidades
sindicais, da sociedade organizada e dos movimentos sociais. E com
grande prazer que participamos deste seminário. O Prefeito Chico
Simões me antecedeu aqui, mostrando como estamos preocupados
com esta discussão e, principalmente, com a teoria. Queremos chegar
aqui, discutir, apresentar as nossas propostas e depois dar
autorização para outras pëssoas discutirem aquele orçamento do qual
participamos e no qual nos empenhamos. Queremos que sejam
realmente atendidas, na prática, todas as reivindicações de servidores
públicos do Estado, do Município ou da União e dos movimentos
sindicais.

A entidade sindical que estou representando, o Sindicato dos
Trabalhadores do Serviçd Público, ativos, aposentados e também os
instituidores de pensão, hão só apresentou - foi entregue pelo nosso
companheiro Aloísio que-me antecedeu - toda a documentação com
as emendas ao orçamento de 2007 em relação a todo o nosso
histórico em parte exposto pelo companheiro do Andes, com alguns
números e gráficos, como também já entregou toda essa peça ao
Presidente e demais componentes da Mesa. Além disso, não
podemos deixar de discutir o assunto. Concordo com a companheira
do fórum, Michelle, que disse que não tivemos tempo hábil para
discutir o assunto em urna amplitude maior. Gostaríamos que toda a
sociedade civil organizada estivesse aqui presente.

Assim, o Sindicato do Servidores Públicos, além de se preocupar
com todas as questões financeiras e condições de trabalho de todos
os servidores públicos, também se preocupa com o servidor como
pessoa humana, que contribui para este país, paga seus impostos
devidamente e corretamente. Também temos de ter a preocupação
com os nossos familiares, nossos filhos, com o futuro do nosso país.
Trazemos também nossa contribuição que já deve ter sido distribuída
ao Plenário. E preciso intervir também no orçamento anual de 2007.

Algumas questões pequenas precisam ser melhor discutidas,
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embora nosso tempo seja exíguo. Precisaríamos de um tempo maior
para fazermos um debate. Temos que discutir também a reforma
agrária, não só a questão dos sem-terra, mas também a questão de
não termos servidores e capacitação para implementar essa reforma.
Há outras pendências, como a questão indígena e a demarcação de
terras. Estamos vivenciando uma confusão entre o Ministério da
Justiça, a Fundação Nacional de Saúde e a Funai. Não sabemos
quem é o responsável e deixamos nossos índios à própria sorte.
Queremos discutir também a segurança alimentar e nutricional, não só
a sede e fome de comida, mas também a de saúde, educação,
trabalho e segurança.

Outro ponto que abordamos refere-se à questão socioambiental, ao
uso sustentável do solo, à discussão da privatização da nossa
Amazônia.

Outra questão a ser discutida é a política da criança e do
adolescente, erradicando imediatamente o trabalho infantil. Essa
também é a obrigação de uma entidade sindical, representando seus
trabalhadores em conjunto com toda a sociedade organizada. Esse é
nosso papel social e nossa contribuição.

Com relação às nossas reivindicações, exigimos nossa parte,
esperando que a justiça seja feita no orçamento de 2007. Esperamos
que todos os acordos assinados, num montante aproximado de
R$15.000.000.000,00, já discutidos e comprometidos com toda a
categoria do serviço público, sejam implementados. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Com  a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Boa tarde. E um prazer recebê-
los aqui, Gilmar Machado, Senador Valdir Raupp, Deputados Federais
Jaime Martins e Maria do Carmo Lara, meus colegas Deputados.

Quanto à questão do Orçamento, creio que não pode nem deve ser
tratada como uma questão retórica, teórica apenas. Se todos nós
estamos convencidos de que o Orçamento, seja o do Município, seja o
do Estado, seja o da União, é uma peça de planejamento a ser
executada, não é possível que continue sempre como uma peça
autorizativa. Em meu entendimento, essa é uma responsabilidade do
Congresso Nacional. Espero que o Congresso Nacional assuma o

rÃ



428

compromisso de fazer do Orçamento uma peça de planejamento a ser
executada. Que não aceite, por exemplo, suplementação financeira
em ações, que são executadas a mais, deixando de lado outras
emendas, propostas e decisões não executadas. O Jaime se referiu a
uma série de propostas que não foram executadas. Espero que, em
qualquer nível, o Orçamento seja definido dentro desse contexto. Que
a suplementação só ocorra se a peça orçamentária for executada no
seu todo ou dentro de limites mínimos a serem estabelecidos pelo
Congresso Nacional.

Houve, na Assembléia de Minas, no início da década de 90, quando
o Deputado Federal Gilmar Machado aqui se encontrava, um pouco
desse exercício: o orçamento participativo, a consulta popular, o
planejamento regionalizado. Mas nada adianta apresentar propostas
ou sugerir emendas, se o Orçamento não for uma peça de execução,
se não for assumido pelo! Executivo em todos os níveis. Há muitas
ações governamentais que, para serem plenas, necessitam do
conjunto das ações do Estado em todos os níveis: Municípios,
Estados e União.

Aqui trato da questão da saúde. Não basta apenas um desses níveis
cumprir a determinação constitucional, se os demais não fizerem a
sua parte. O que vemós em relação à Emenda n° 29 é que,
lamentavelmente, um número significativo de Municípios e um número
majoritário de Estados brasileiros não cumprem o mínimo
constitucional, inclusive o Estado de Minas Gerais, que deixa de
aplicar, a cada ano, no setor de saúde, aproximadamente
R$700.000.000,00. E uma quantia muito expressiva, pois, dessa
forma, deixa de atender ao princípio a que se referiu Maria do Carmo:
investimento no setor social. Aqui em Minas Gerais, podemos
testemunhar que a falta de investimentos no setor de saúde significa a
continuação ou o surgimento de doenças que poderiam estar
totalmente controladas, à inexistência de materiais, medicamentos e
recursos necessários ao atendimento mínimo da população.

Então, quero aqui, Deputado Gilmar Machado, Senador Valdir
Raupp, Deputados Federais, fazer um apelo. Só falta, para podermos
implementar a emenda à Constituição, o voto, em Plenário, do
Congresso Nacional. Então, desejamos que seja votado o projeto de
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lei complementar que regulamenta a Emenda n 9 29. Ao fazermos isso,
colocaremos o Brasil em um patamar mais elevado de dignidade para
garantirmos os investimentos mínimos necessários ao setor de saúde.
Faremos com que este país se aproxime dos países da América
Latina, do ponto de vista do investimento "per capita" no setor de
saúde. Então, isso é algo absolutamente necessário, urgente e, do
ponto de vista do investimento, de grande relevância para o setor
social.

Então, também deixo aqui registrado esse pedido, que sei que
significa o pedido de todos aqueles que lutamos pela saúde durante
décadas. Lutamos para constituir uma legislação moderna e
avançada, lutamos para garantir o mínimo constitucional, mas,
infelizmente, por falta de regulamentação da Emenda n Q 29, não
atingimos os patamares e valores que podem realmente fazer da
saúde um direito fundamental da pessoa humana.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Adelmo. Na questão da saúde, o
nosso grande desafio é regulamentar, de fato, a Emenda n 9 29.
Espero que realmente possamos fazê-lo rapidamente. Com  a palavra,
o Sr. Marcos Vinícius Dias Nunes, do Consea de Jordânia.

O Sr. Marcos Vinícius Dias Nunes - Boa tarde. Desejo cumprimentar
a todos, na pessoa do Deputado Federal Gilmar Machado. Na
verdade, sou do sindicato de Jordânia e Conselheiro do Consea. Na
questão do meio ambiente, no Orçamento, desejo apoio ao plano de
ação de desenvolvimento da região Norte e do Jequitinhonha e de
apoio às inovações tecnológicas da região do semi-árido. E uma
quantia de R$100.000,00, que é quase insignificante. Essa é uma
região carente que, infelizmente, recebe uma quantidade muito
pequena de investimentos.

Desejo também pedir aos companheiros e aos nobres Deputados
presentes que dêem uma atenção - e não sei de que forma - ao Rio
Jequitinhonha. Infelizmente, a cada dia que passa, ele vai acabando e
secando. Ele é um rio de suma importância, que abastece um número
muito grande de Municípios e de pessoas. Então, era isso o que
desejava. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Com a palavra, o Deputado André
Quintão.
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O Deputado André Quiritão - Boa tarde. Na pessoa do amigo e
Deputado Gilmar Machadõ, desejo estender meus cumprimentos às
autoridades políticas; e, n& pessoa da Ruth, representante do Fórum
Brasil do Orçamento, também cumprimento as entidades presentes.
Primeiramente, desejo fazer um comentário sobre o processo e esta
iniciativa. Pelo tempo e pe

j
o ano atípico, é evidente que esta iniciativa

tem limitações, mas elas sinalizam uma disposição nova do
Congresso e da Comissão de Orçamento para maior transparência no
processo orçamentário, daí, a importância de realizarmos esta
atividade na Assembléia. Tive a responsabilidade, na Casa, como
Presidente da Comissão de Participação Popular, de coordenar o
processo interno de participação no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - do Estado. Aprendi, nestes quatro anos e
junto à companheira Maria Tereza, que hoje preside a Comissão de
Participação, e ao Deputado Domingos Sávio, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que, para terem êxito, iniciativas com esta
devem ser contínuas e intensas, dependendo da informação e da
capacitação dos agentes sociais. Não podemos transformar essas
iniciativas em eventos que ocorrem ano a ano.

Precisamos de um processo de acompanhamento de execução
orçamentária, de monitorahiento, de revisão e de avaliação das metas
físicas aprovadas, além de uma concatenação das leis orçamentárias:
LDO, LO e Plano Plurianual.

Deputado Gilmar, deixolhes uma sugestão: no próximo ano, todos
os Estados e o governo federal realizarão seus PPAGs, e é
fundamental que a ação praticada pelo governo federal em 2006, que,
infelizmente, por vários motivos, não teve prosseguimento, seja
intensificada em 2007. Para isso, nos Estados, deve haver discussão
participativa com as comunidades. Sabemos que há um nível técnico
de integração entre os governos estadual e federal, mas não há essa
mesma integração do pono de vista da participação popular. Por isso
sugiro que um processo prévio, antecipado, com ampla divulgação e,
de preferência, regionalizdo seja feito para o debate do PPAG, o que
orientará as prioridades de todos os Estados brasileiros nos próximos
quatro anos.

Queria ainda reiterar um conjunto de propostas do Bloco PT-PCdoB.
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Em razão do tempo, vou ater-me apenas a uma delas e ao Senador
Valdir Raupp. Temos hoje a construção do Suas no Brasil, que prevê
a implantação dos Centros de Referência da Assistência Social, os
Cras. Hoje temos cerca de 2.200 Municípios atendidos, ou seja,
menos da metade dos Municípios brasileiros. Estamos fazendo
grande esforço, um mutirão para que cada Município brasileiro tenha,
pelo menos, um Cras que integre as políticas públicas sociais.
Esperamos que, a partir do Bolsa-Família, sejam construídas
alternativas emancipatórias para as famílias atendidas na perspectiva
da geração de emprego e renda, qualificação e economia solidária,
junto com políticas públicas de educação, de segurança alimentar, de
saúde e de geração de emprego e renda.

Queremos estimular todos - seja por intermédio de emendas de
bancada, de emenda regional ou de emendas parlamentares - para
que se atinja, ainda no ano de 2007, a universalização do atendimento
em Cras. Desejamos a implantação do Suas em cada Município
brasileiro.

Reitero que essa é uma proposta do Bloco PT-PCdoB. Como
Coordenador da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente,
quero ser porta-voz de uma reivindicação, que será apresentada à
Frente Parlamentar Nacional pelos movimentos da área da criança,
para que sejam destinados recursos para o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil - Peti - e também para o programa de combate ao
abuso, à violência e à exploração sexual. O Brasil não pode mais
conviver com nenhum tipo de trabalho infantil ou de exploração
sexual. Portanto, o orçamento deve revelar essa prioridade
constitucional e, sobretudo, ética para cada cidadão brasileiro.

Obrigado, Deputado Federal Gilmar Machado. Parabéns, Senador!
A caminhada depende do primeiro passo, após o qual devem vir os
outros. Por esse motivo, deixo essas sugestões para a Comissão de
Orçamento. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputado André Quintão, pelas suas
contribuições. Com a palavra, o Sr. Nísio de Sousa Armani, da
Abemec.

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Cumprimento toda a plêiade, a
Presidência da Comissão e os demais ouvintes. Eu me chamo Nísio

rÃ



432

de Sousa Armani e sou engenheiro mecânico da Associação Mineira
de Engenheiros Mecânibos Industriais. Minha formação é em
Engenharia Mecânica, e seu pós-graduado em Engenharia Econômica
desde os anos 70. Por vocação, atuo na área de pesquisa em ciência
e tecnologia avançada.

Acho extremamente importante tudo o que está ocorrendo hoje, pois
todas as pessoas que aqui vieram não foram somativas, mas fatoriais.
Nesse conjunto de fatoriais, gostaria de tratar de um assunto
extremamente importante: os investimentos em educação, saúde, etc.,
que passam a ser extremamente lucrativos. Falarei sobre o que a
Deputada Lara já disse: investimento na área de saúde.

Para vocês terem uma idéia, uma ETE trata resíduos humanos, que
não somente se transformam em biofertilizantes como também em
biometano, que substitui gás natural do petróleo. Estou falando isso
inicialmente, como parâmetro básico.

O Presidente da Epar4ig foi muito feliz ao deixar bem claro o
desenvolvimento em ciência e tecnologia na área de agropecuária,
pelo seguinte fato: o Brasil pode, em síntese, substituir 60% do
combustível fóssil consumido no mundo apenas produzindo
biocombustível da área db álcool-química e da área de oleaginosas.
Cinqüenta por cento do território de Minas Gerais é coberto por
cerrado, sendo que 50% desse cerrado está degradado. Assim, que
tal produzirmos a oleaginosa macaúba, que é a que produz mais
biocombustível, além de carvão para siderúrgicas e outros produtos?
Junto com a macaúba, poderíamos produzir consorciadamente grãos
e alimentos de toda escalá.

Essa é uma das posiçes extremamente importantes. Há, porém,
outra que um senhor já mencionou antes de mim: somente no Norte
de Minas, relativamente à Bacia do São Francisco - esse é um ponto a
mais para revitalizarmos a bacia para valer -, conforme a Ufop e a
Fundação Gorceix, as reservas são de 1 .000.000.000.000nm 3 (um
trilhão de normais metys cúbicos) de gás natural de petróleo.
Trocando em miúdos, sendo explorada por 60 anos, dá para
extrairmos de lá a míseraquantia de 46.300.000nm3 de gás natural de
petróleo por dia. E ainda 'ficaremos livres de um país como a Bolívia,
que é dirigido por um louco, e seremos auto-suficientes.
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E há um detalhe quanto a esse caso: já estou lançando um desafio
para que, junto com a Petrobras e a inteligência deste país, não
fiquemos limitados à orla litorânea do Sudeste do País - Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; que exploremos o gás natural de
petróleo, cujas reservas são semelhantes às maiores que existem no
mundo. Esse é um quinhão que não podemos deixar em vão,

No que se refere às atividades agrícolas, elas serão o carro-chefe de
tudo. Teremos uma receita infinitamente maior que as despesas e um
Orçamento, que será invejado no mundo inteiro, a ser aplicado,
implantado. O dinheiro, que crescerá em quantidade significativa, fará
com que todos tenhamos vida em abundância, com todas as
qualidades inerentes ao ser humano e que todos nós, brasileiros,
merecemos.

O Sr. Coordenador - O Deputado Domingos Sávio fará um convite a
todos, ele que é nosso parceiro e, como Presidente da Comissão,
tem-nos ajudado neste trabalho conjunto.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Federal
Gilmar Machado. Apenas quero reiterar o convite a todos que estão
presentes nesta audiência pública, àqueles que nos acompanham
pela TV Assembléia e, em especial, às entidades da sociedade civil
para a audiência pública que realizaremos amanhã, nesta Assembléia.
A nossa Comissão de Fiscalização Financeira estará ao lado da
Comissão de Participação Popular, presidida pela Deputada Maria
Tereza Lara; dos demais Deputados desta Casa e da sociedade civil,
debatendo a revisão do PPAG e o Orçamento do Estado para o ano
de 2007, com a presença já confirmada do Prof. Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento e Vice-Governador eleito.

Esse será um momento importante, em que, embora em níveis
distintos da Federação, faremos uma correlação óbvia, pois, de
alguma forma, daremos seqüência a este debate e aprofundaremos a
questão específica de Minas Gerais.

Está feito o convite. Será uma alegria recebê-los novamente
amanhã, a partir das 10 horas, nesta Assembléia Legislativa.

• Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente Gilmar Machado,

Senador Valdir Raupp, Deputado Federal Jaime Martins, colegas da
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Assembléia Legislativa, deputado Domingos Sávio, Deputada Elisa
Costa, Deputados Ricard6 Duarte e Doutor Viana, quero registrar a
presença em Plenário da diretoria da Federação de Aposentados e
Pensionistas de Minas Gerais e do Presidente Robson Bittencourt,
que tem uma preocupação que compartilho, que é a previsão de um
reajuste da ordem de apenas 2,3% para os recursos da Previdência.
Se considerarmos e previrmos um crescimento do salário mínimo em
níveis superiores a este» haveria poucos recursos para corrigir as
minguadas aposentadorias e pensões pagas, hoje, no INSS. Gostaria
que a Comissão pudesse trabalhar e melhorar um pouco essa
destinação de recursos.

A outra consideração que quero fazer é de natureza pessoal. Quero
falar da necessidade de os orçamentos públicos, a começar pelo da
União, trazerem algum regramento, alguma normatização que
transforme em algo mais republicano a destinação de verbas públicas.
Vemos hoje, em Minas Gerais, um pouco assustados, que a censura
econômica exercida pelo uso abusivo de verbas publicitárias oficiais
mostra-se até mais eficaz do que foram os canhões no tempo dos
militares. Parece-me absolutamente inadiável que os orçamentos
públicos prevejam algum regramento, algumas normas de distribuição
de recursos que não deixem o administrador público aquinhoar mais
generosamente aqueles fírgãos que se deixam docilizar por essas
verbas e pensar em penalizar aqueles órgãos que teimam em manter
alguma independência. Isso deve ser feito de maneira generalizada no
orçamento público, e acredito que isso deve começar pela União.

O Sr. Coordenador - Deputado, pode ter a certeza de que levaremos
isso em consideração. O nosso relator irá examinar, com muito
cuidado, essa sugestão. Temos 20 minutos, e há 14 pessoas inscritas.
Sugiro que as pessoas utilizem a palavra por 3 minutos, para
atendermos o maior número de pessoas. Com a palavra, o Sr. Sérgio
Aurélio Veloz Diniz, do Sindicato dos Auditores.

O Sr. Sérgio Aurélio veloz Diniz - Boa tarde a todos. O que o
companheiro falou é bastante pertinente. Houve um período em que a
Mesa ficou fazendo bate-bola entre eles.

Quatro frases ditas qui me chamaram a atenção: uma da
companheira Maria do Carmo, quando ela disse que, se
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considerarmos os investimentos como gastos, este país não sairá do
lugar. Se considerarmos que gastar em saúde e em saneamento é um
gasto, estaremos perdidos.

Outro ponto foi a observação do Deputado Federal Jaiminho
Martins, que disse que se eles, Deputados, não tiverem controle sobre
o orçamento, imaginem nós, do povo, que nem lá participamos.

Outra consideração importante foi a da companheira Ruth, que fez a
observação, com toda a clareza, de que 60% reterem-se a juros,
rolagem de dívida e amortização. Ou seja, que orçamento estamos
discutindo?

Mas vamos ao que interessa. Aqui estou para falar da Previdência
Social. Preocupa-me como a Comissão do Orçamento leva essa
questão. Numa reportagem deste jornalzinho, vem a palavra "déficit"
e, no meio, a palavra "rombo". Rombo, no Brasil, significa que a coisa
foi mal gerida. Mas, na mesma reportagem, dois companheiros dizem
que o déficit não existe.

Quando a Previdência Social era superavitária, construíram-se a
CSN, a Transamazônica, a Vale do Rio Doce, a Ponte Rio-Niterói,
entre outras coisas. Nunca se falou que a Previdência era
superavitária. Depois que os anos se passaram e as pessoas
começaram a receber seu dinheiro de volta, começou-se a falar em
déficit.

Os Deputados e os Senadores propuseram aumento do salário
mínimo, e que aumento estão propondo para os aposentados? Será
que vamos fazer um país mais justo cuidando apenas dos mais
pobres? Tudo bem que os pobres precisam ser priorizados, mas um
país precisa respeitar todos os cidadãos. Aquele cidadão que
contribuiu 35 anos e deu a vida ao trabalho só ouvirá falar em déficit
da Previdência Social? A Comissão precisa dar especial atenção a
esse problema.

Pagam-se R$160.000.000.000,00 de juros, mas não ouvi ainda, em
nenhum momento, a Comissão, os economistas, os banqueiros, a
Rede Globo, a "Folha de S. Paulo" ou o "Estado de Minas" dizerem
que esse débito, em tese, é dinheiro colocado na mão do cidadão
para gastar com suas necessidades.

Pagar R$168.000.000.000,00 de juros não é uma má política
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econômica? Pagam-se os juros sem nenhuma auditoria sobre a
dívida. Claro que temos de pagar o que devemos. Ninguém é fã do
calote, mas de onde veio a dívida? Fato é que não se discute o déficit
nem a importância da Previdência Social para os cidadãos.

Não falamos aqui em 'ais mais justo. Basta querermos um país
menos injusto. Quem contribuiu uma vida inteira para a Previdência
Social não está pedindo favor; está pedindo que seu direito seja
respeitado.

E muito interessante que, quando se trata de banqueiros, de órgãos
internacionais, de Telemar, do diabo a quatro, a regra é: "respeitemos
o contrato". Mas, quando se trata de contratos assinados há 35 anos,
o que vale é o "faça-se o que se queira".

Espero que essa Comissão, que decidiu abrir a caixa-preta do
orçamento, pense também que todos os que ainda vierem a se
aposentar viverão basicamente de sua aposentadoria. Como viver
com um vencimento cada vez mais achatado? Poucos são os
brasileiros que têm renda. além da aposentadoria.

Antes de cortar benefícios, que se consulte o cidadão, que, afinal de
contas, é quem sustentar o Estado. Que se lhe pergunte como quer
que seu dinheiro seja gasto.

A questão da Previdência Social está mal discutida, mal colocada, e,
confesso, assusta-me muito ver no jornal essa referência ao déficit da
Previdência Social.

• Sr. Coordenador - Cõm a palavra, o Sr. José Nílton Costa.
• Sr. José Nílton Costa - Boa tarde, Deputado Federal Gilmar

Machado, Presidente da Comissão Mista, e Senador Valdir Raupp.
Encontramo-nos no prirïeiro seminário, mas fiz questão de vir aqui,
porque a Confederação dos Servidores Públicos Federais representa
750 mil trabalhadores do serviço público que têm o pior salário da
administração pública federal.

Aqui, represento também o Sindsef-MG, o Sintrasef-RJ, do qual sou
também Diretor - aqui estão quatro Diretores comigo -, o Sindsef-SP e
o Sindsef-ES.

Gostaria de reforçar junto ao Senador Raupp e ao Deputado Federal
Gilmar Machado a neõessidade de tratarmos essa discussão do
servidor público de uma forma diferenciada. Repetirei o que disse a
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Deputada Maria do Carmo: não dá para discutir áreas sociais e
servidor público como gasto. Quem mantém as áreas sociais
funcionando são os servidores públicos federais. Portanto, o servidor
público federal é imprescindível ao atendimento da população. Ele não
pode ser tratado assim, principalmente o setor da base da
Confederação, que detém hoje os piores salários da administração
pública federal.

Não usarei os 3 minutos; quero apenas reforçar o pedido à
Comissão Mista do Orçamento para que analise com mais carinho a
situação dessa base da Confederação, que mantém a máquina
administrativa funcionando. São esses servidores que atendem a
população que tanto precisa de serviços públicos.

Não dá mais para os servidores públicos receberem complemento
do salário mínimo. E um absurdo termos vencimento básico de
R$79,00 e, ao mesmo tempo, termos vencimento básico de
R$6.900,00. Faz-se necessário que a Comissão se detenha sobre os
documentos que entregamos. Estamos dispostos a discutir a
implementação das nossas propostas neste orçamento, assim como
no seguinte. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, José Nílton. Com a palavra, o Sr.
Gilberto Marques.

O Sr. Gilberto Marques - Boa tarde ao Deputado Federal Gilmar
Machado, ao Senador Valdir Raupp e a todos. Em relação ao que eu
queria falar, muito já foi dito, inclusive pelo companheiro que me
antecedeu. Só quero chamar mais a atenção para a questão dos
investimentos, como bem disse a Deputada.

Vou apresentar-me: sou Gilberto Marques, Presidente do Sindicato
dos Professores do Cefet-MG. A exemplo do que disseram muitos,
realmente não podemos considerar educação e saúde como gasto.

Portanto peço novamente ao Presidente da Comissão Mista de
Orçamento e ao relator que olhem essa questão com maior carinho.
Em todos os Orçamentos em que nos debruçamos, isso é sempre
considerado como gasto.

Sei que isso já foi dito na tribuna, mas um povo educado, com
saúde, produz mais. E, se produz mais, gera mais receita. Então,
temos de, a partir de hoje, passar a considerar esses recursos
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investidos em educação e saúde não como gastos, mas sim como
investimentos. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Gilberto. Com a palavra, o Sr.
Marcos Sousa Freitas.

O Sr. Marcos Sousa Freitas - Peço desculpas, se fui um pouco
chato, ao reivindicar a fala, mas é um momento muito importante e
significativo para o País.! Não tenho a menor dúvida de que esta
discussão representa um pequeno avanço.

Sou representante do Sindicato dos Professores da Universidade
Federal de Juiz de Forb. Como professor, não posso deixar de
destacar algumas coisas a partir da discussão que está posta:
Orçamento da União ! para 2007, seminários regionais. Meu
entendimento a respeita de seminários é diferente do que está
ocorrendo. Na verdade, abriu-se a voz, limitada por um tempo, que
agora está menor ainda e nem sequer estamos debatendo. E um
pequeno avanço, mas registro que isso deve ser muito ampliado,
senão corremos o risco de legitimar uma fala posterior de que houve
um amplo debate com a sociedade brasileira, para estabelecermos
esse Orçamento dito participativo. Na verdade, não existe toda essa
participação.

O Orçamento da União reflete um projeto de Nação que se
pretende. Pensando nisso, é complicado cairmos na discussão
tecnocrata dos números. Várias pessoas apresentaram uma série de
números. mas não ficou claro que temos um superávit absurdo que
inviabiliza uma série de outras ações no campo social. Sabemos do
discurso que sempre existe nas campanhas eleitorais, passando pela
saúde, pela educação, pela habitação e pelo saneamento básico,
mas, no momento do Orçamento Participativo, isso está muito tímido.

Quero fazer uma alusão breve sobre a educação, que é a área que
represento. Temos um grupo de trabalho, o GT Carreira, no MEC, e
sempre que se pensa em unificar as carreiras dos docentes federais
do 1, 29 e 39graus, esbarramos na idéia de que o MEC concorda,
mas não há custos, não há dinheiro e não há previsão de reajuste
salarial para os professores no próximo ano. E isso não está previsto
no Orçamento. No momento em que o governo tem de pensar numa
dimensão de soberania nacional, pois a educação, especialmente a
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pública, é de fundamental importância neste país, esse tipo de postura
não aparece na minuta.

E importante falarmos sobre a idéia do orçamento autorizativo. Em
2005 tínhamos a Lei n 11.178, que, no parágrafo único do art. 90,
previa um reajuste vinculado ao crescimento do PIB. Mas, no
Congresso Nacional, o governo vetou. Enquanto for um orçamento
autorizativo, não temos garantia de nada. Deixo a sugestão de que
isso é imperativo para sairmos daqui minimamente tranqüilos de que
essa participação toda tenha algum tipo de valia. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Com a palavra, Marco Antônio
da Silva.

O Sr. Marco Antônio da Silva - Cumprimento o Deputado Federal
Gilmar Machado, o Senador Valdir Raupp, todos os demais
componentes da Mesa e os presentes neste Plenário. Num primeiro
momento, é importante apresentarmos esta discussão a toda a
sociedade, pois anteriormente era tratada num gueto. Agora, pelo
menos, começou a ser aberta para toda a sociedade.

Sou representante dos servidores da saúde do Estado de Minas
Gerais e cumprimento os companheiros do Sindsep presentes nesta
reunião.

E muito importante que todas as entidades presentes sejam
saudadas nas pessoas dos companheiros do Sindsep.

Companheiro Gilmar Machado, praticamente já fomos atendidos
pelas palavras do Dr. Adelmo Carneiro Leão e de vários outros
companheiros. São várias as questões apresentadas, e só queria
tecer algumas considerações em relação ao meio ambiente, por
exemplo. No que se refere às nascentes, é preciso uma fiscalização
mais adequada. O Orçamento deve tratar melhor o tema, no que diz
respeito a uma fiscalização mais voltada para as nascentes. Como foi
dito aqui, nossos rios estão todos mortos, praticamente. Essa é uma
questão que diz respeito ao futuro de nossos filhos e descendentes.
Temos de analisar uma forma de melhor discutir essa questão no
Orçamento, para melhorar a situação das pessoas que precisam de
condições de vida mais dignas.

Aproveitamos para pedir que amanhã esta Casa não seja palco do
debate de determinadas questões, já que o Orçamento do Estado
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será discutido. Enquanto essa discussão estiver ocorrendo, que isso
seja debatido claramente também. Está posto que o Estado está com
déficit zero, mas jogando toda a sua estrutura sobre os servidores
públicos estaduais. E os servidores federais também estão nessa
situação. O Orçamento do Estado deve ser discutido com clareza,
para que possamos implementar uma política voltada para o
atendimento da população, e não visando somente ao reajuste salarial
para os servidores públidos do Estado. Seria uma política justa e
adequada ao atendimento do povo de Minas Gerais, que é o nosso
patrão de fato. Espero que amanhã aqui não seja palco de uma
discussão como essa.

• Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Luiz Mário.
• Sr. Luiz Mário - Boa tarde. Cumprimento as autoridades da Mesa

e os demais presentes. Vou tentar ser rápido, para todos poderem
expressar-se. Sabemosue esse processo é apenas o início e o
louvamos. A companheira' Michele, do Fórum Brasil, falou muito bem.
E o estopim de um processo que desejamos ver caminhar. Mas não
vamos ficar só no discurso, na saudação. Muitos companheiros que
me precederam falaram dá necessidade de nos aprofundarmos.

Estamos formalizando, em nome do Fórum Brasil de Orçamento,
uma emenda ao Orçamento de 2007, a fim de aprofundarmos esse
processo no próximo ano, justamente na discussão do PPA.
Acreditamos que, com 1recursos públicos, toda a discussão do
Orçamento será mais bem elaborada, mais bem planejada e deixará
de ser um processo quase que de consulta, como estamos
percebendo hoje. Queremos um aprofundamento, como qualquer
processo de participação.

Gostamos muito da radionovela sobre o Orçamento, uma iniciativa
da comissão. Queremos deixar à disposição, em nome do Fórum
Popular do Orçamento do, Rio de Janeiro, a nossa cartilha, já de cinco
anos, que trata exataménte dessa matéria. Não cobramos direito
autoral, a reprodução é livre, tanto da cartilha quanto do vídeo.
Passaremos o material às mãos do Deputado.

Salientamos o seguinte: tão importante quanto a participação
popular - na forma de consulta, como é este seminário, perguntando o
que a população gostaria de ver incluído no Orçamento -, quem tem a
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competência constitucional de fazer o Orçamento deve dizer
claramente qual é sua prioridade. Sugiro que, em todas as audiências
e em todo o processo, seja deste ano, seja do próximo, a presença do
Poder Executivo não seja apenas da forma como foi feita, sem
questionar a qualidade do trabalho apresentado seja pelos técnicos do
Congresso, seja pelos do Ministério do Planejamento.

Todavia, gostaria de saber quais são as três prioridades para a
Região Sudeste - ou para os Estados - já incluídas no Orçamento pelo
governo federal. Vi uma quantidade mínima, porém pretendo saber
exatamente quais projetos não serão contingenciados, executados,
quais deles não terão verbas realocadas. O governo tem o direito de
dizer o que, para ele, é prioritário.

Ocorre-me um estranhamento. Segundo notícias da imprensa, no
Rio de Janeiro, minha cidade, estariam alocados aproximadamente
R$500.000.000,00 para a segurança durante os Jogos Pan-
Americanos. No entanto, nota-se, no Orçamento, apenas
R$107.000.000,00. Não sei o que ocorre no processo. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Passaremos, agora, à última intervenção.
Depois, faremos alguns encaminhamentos. Com  a palavra, o Sr.
Macedo, do Cetec.

O Sr. Macedo - Boa tarde. Saúdo o Senador Raupp e o amigo
Gilmar Machado. Tratarei de algumas questões. A primeira delas
inclui-se na linha que o Prof. Fabiano expressou. Minas Gerais possui
cerca de 150 mil alunos em 12 universidades federais. Curiosamente,
no item que trata da assistência ao educando, não se destinam mais
que R$7.800.000,00.

Lançamos mão do discurso da inclusão, das cotas, bem como de
outros discursos relacionados com a eliminação das desigualdades.
Esse ponto nos preocupa muito, pois esse fato também se reproduz
no ensino profissionalizante.

Em Minas Gerais, por exemplo, há cerca de 12 instituições de
ensino médio profissionalizante. Novamente, na rubrica Assistência ao
Educando, não se ultrapassa o valor de R$2.100.000,00. Esses
recursos seriam para apoiá-los. Em Inconfidentes, por exemplo, a
escola agrícola de nível médio possui mil alunos, egressos de vários
locais do País. Quer dizer, R$2.100.000,00 para atender a 12
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unidades é um valor temerário. Ademais, em algumas universidades
do Estado de Minas Gerais não surge esse item. Não falo do Sudeste
como um todo, porque não foi possível analisar a questão no Rio, no
Espírito Santo e em São Paulo. Esse item orçamentário não surge nas
universidades de Alfenas, Itajubá e, por incrível que pareça, do
Jequitinhonha e do Mucijri, onde há uma instituição universitária
criada recentemente.

Quanto à extensão da pesquisa, essa é a segunda preocupação.
Não são destinados mais que R$10.000.000,00 às 12 universidade
com sede em Minas Gerais. Curiosamente, nesse item, não há
previsão para o Jequitinhonha, o Mucuri, Itajubá, Lavras e Ouro Preto.

Gostaria de contar com a atenção especial da Comissão no que se
refere ao volume dessas cifras, ao significado da malha educacional e
à inclusão no Estado de Minas Gerais, que se deve estender a todo o
Sudeste. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Macedo. Lamento o fato de não
haver tempo para ouvirmos os quatro representantes do Condsef, que
estão inscritos, além de outras duas pessoas: D. Eunice, da
Associação Amigos do Trevo, e Wieland, do Instituto Foco Fiscal.
Aproveitamos para pedir desculpas. Em outras oportunidades,
ouvimos representantes do Condsef. Mais uma vez, agradeço à
Assembléia Legislativa, aos seus servidores, aos técnicos da Câmara
dos Deputados e do Congresso Nacional.

Estamos aqui hoje iniciando um processo. Sabemos que temos
limitações. Lá no Sul, vimos que há algumas questões que
precisamos melhorar. Hoje estamos vendo que há outras aqui. Essa é
nossa primeira experiência, e, como disse o Deputado André Quintão,
não podemos ficar apenas no passo dos eventos. Queremos criar
mecanismos, e agradeço a participação do Fórum Brasil, que conosco
tem colaborado. Queremos continuar dando passos concretos na
montagem e na execução.

Os que puderam participar, na sala ao lado, do controle que
queremos fazer viram alguns instrumentos. Aproveito para convidar a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa a participar conosco de uma parceria de assessoria
técnica, para abrirmos, como fazemos com o Orçamento da União,
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também o Orçamento do Estado. Assim, poderemos utilizar
instrumentos comuns da internet, a fim de que todos os cidadãos
possam acompanhar.

Agora, no Orçamento da União, faremos com que todos os recursos
que chegam ao Estado, provenientes de emenda parlamentar ou de
emenda de bancada sejam automaticamente acompanhados pelo
cidadão na internet: serão lançadas todas as transferências feitas para
a empresa responsável pela obra.

São experiências, e queremos ouvir suas sugestões críticas, para
aperfeiçoarmos. Esse é mais um passo que a Comissão Mista do
Orçamento quer dar para avançarmos. Não é perfeito. Temos uma
série de incorreções e precisamos da ajuda de vocês para melhorar.
Quem paga o imposto tem o direito de acompanhar a elaboração do
Orçamento e sua execução. Muito obrigado a todos.

A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Em nome da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, por solicitação do 22-Vice-Presidente,
Deputado Rogério Correia, a Assembléia manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença: Deputado Federal Gilmar
Machado, Presidente da Comissão do Orçamento; Senador Valdir
Raupp; Deputado Federal Jaime Martins; Deputada Federal Maria do
Carmo; Deputado Domingos Sávio, representando a Comissão do
Orçamento da Assembléia Legislativa; Deputados presentes,
representantes da sociedade civil e de movimentos sociais - também
agradecemos a presença, a participação e a contribuição da Míriam e
do Juscelino, pela Casa Legislativa.

Encerramento
A Sra. 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 50 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 8111/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2 Pane
(Ordem do Dia): 12 Fase: Discussão e Votação de Indicações:
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Adriene
Barbosa de Faria Andrade para o Cargo de Conselheira do Tribunal
de Contas; encerramento da discussão; votação secreta; aprovação;
questões de ordem; declaração de voto; questões de ordem;
declaração de voto; questões de ordem; declarações de voto; questão
de ordem; discurso do Deputado Gustavo Valadares; questão de
ordem - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
da Deputada Maria Olivia; aprovação - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei & 17.100; designação de relator;
emissão de parecer pelop relator; discursos dos Deputados Célio
Moreira e Rogério Correiaç questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmb Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dil±on Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro [essa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sáio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h13min, a lista de

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

1? Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

21 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação do nome da Sra. Adriene Barbosa de

Faria Andrade para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, a Indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio

Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
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ídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz
'cio Passos - Maria OUvia - Maria Tereza
- Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

iduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

1 Lucas - Weliton Prado.
um "sim" 37 Deputados. Votaram "não" 11
m branco, perfazendo um total de 49 votos.
a indicação do nome da Sra. Adriene

para o cargo de Conselheira do Tribunal de
nador do Estado.
uestões de Ordem
oreira - Sr. Presidente, não consegui votar,

Patrús - Infelizmente, meu voto não foi
n".
Meu voto também não foi computado. Meu

oreira - Sr. Presidente, novamente informo
foi registrado. Gostaria de deixar registrado

Patrús - Sr. Presidente, diante dessas
:o à Presidência que retifique o resultado
ão" . Os votos declarados valem menos que

sidência esclarece ao Plenário que houve
' resultado já foi anunciado.
)eclaração de Voto

Augusto - Sr. Presidente, Deputados,
idadãs que nos acompanham, o voto é
deixar claro que votei "não", conforme foi
ir causa do método, da forma como são
s Conselheiros para o Tribunal de Contas.
iezes aqui sobre o assunto - falei nesta
' ana passada, na sabatina. Não se trata de
as sim do questionamento que fazemos e

Laudelino Augusto - Leo
Humberto Carneiro -
[ara - Manos Fernande
João - Paulo Cesar - P1
Ramos - Rogério Correia
Sebastião Costa - Vaness

O Sr. Presidente - Vota
Deputados. Houve 1 voto
Está, portanto, aprovad
Barbosa de Faria Andrad(
Contas. Oficie-se ao GovE

O Deputado Leonardo 1
mas meu voto é "sim".

O Deputado Agostinhc
computado. Meu voto é "

O Deputado João Bittar
voto é "sim".

O Deputado Leonardo 1
que meu voto também nã
meu voto favorável.

O Deputado Agostinhi
questões de ordem, soli'
para 40 votos 'sim" e 11
os secretos?

O Sr. Presidente - A P
quórum para a votação e

O Deputado Laudelir
Deputadas, cidadãos e
secreto, mas gostaria d
registrado. Digo "não"
indicados, ou indicadas,
Já tenho falado muitas
semana mesmo e na se
nada contra a pessoa, i
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continuaremos a fazer relativamente ao método de escolha.
A conotação política tem sido muito forte. Como é possível que, para

o Tribunal de Contas, para julgar as contas dos gestores políticos dos
Municípios, dos Prefeitos, das Câmaras Municipais, da Assembléia,
do governo estadual e das entidades públicas, o próprio Governador
indique o Conselheiro? Como, em alguns casos, a própria Assembléia
indica? E tem indicado, às vezes, pessoas políticas; de partidos, sem
isenção.

Isso não quer dizer que nenhum político seria apto para ser um
Conselheiro ou uma Conselheira. Temos vários estudos, aliás, tenho
mostrado aqui um que foi feito pela Assembléia Legislativa,
aprofundado. Uma comissão especial, por três meses, aprofundou, fez
reuniões, visitas e disse que esse caráter político não é bom para o
Tribunal, que deve ser isento. A Organização Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, que congrega Tribunais de
Contas de diversos países, diz que a principal característica das
entidades de fiscalização superior deve ser a independência.

Nesse caso, trata-se do terceiro Conselheiro que votamos na
Assembléia, dois eram Deputados - não é defeito ser Deputado, mas
até importante, pois é um representante do povo -, mas, para o
Tribunal de Contas, coloca-se uma interrogação, tem uma conotação
política, partidária, que tira toda a isenção. Nesse caso foi uma troca
política, uma moeda de troca. Saiu em todos os jornais de Minas
Gerais e também na "Folha de S. Paulo". Uma troca! O Tribunal de
Contas como moeda de troca para se ter candidatos ou não. Isso é
lamentável! Quero deixar bem claro o voto, em nome da sociedade
mineira, que quer lisura, independência nas suas entidades e
instituições, que quer transparência e ética. Então, em nome desse
povo que representamos - nós representamos todos, mas, de um
modo especial, fomos procurados por muitas dessas entidades -,
queremos declarar o nosso voto, que foi não: não ao método, não à
maneira de escolher Conselheiros para o Tribunal de Contas.

Como se diz aqui, essa questão de ser um caráter político tira a
isenção. Isso possibilita que algumas irregularidades sejam
encobertas, como tem acontecido em vários lugares do País, e não
somente em Minas Gerais, nos Tribunais de Contas de todos os
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Estados e mesmo da União. É preciso mudar a Constituição, mas, no
nosso caso aqui, nós podríamos, o Governador poderia ter indicado
um técnico, assim como a Assembléia poderia nas outras duas vezes
e também hoje ter dito um "não", em nome da sociedade, a fim de
dizer: "mudem o método, indiquem um técnico ou uma técnica. E bom
que se tenha uma mulher lá". Mas que não fosse política e,
principalmente, não fosse: uma pessoa que, a meu ver, não tivesse
muitas condições, uma vez que não tem os 10 anos de experiência na
área, como a lei diz que deve ter. Quero deixar bem claro que votei
"não,,.

Questões de Ordem
O Deputado Gustavo Vladares - Sr. Presidente, gostaria de pedir a

V. Exa. que, como Presidente desta Casa, fizesse computar, nessa
votação de indicação da Sra. Adriene Barbosa, os votos dos
Deputados João Bittar, Leonardo Moreira e Agostinho Patrús. Esses
três Deputados do meu coincidentemente, tentaram, por
diversas vezes, em cadeiras diferentes desta Casa, juntamente com o
Deputado Bilac Pinto, fazer valer seu voto, mas infelizmente, por conta
de problemas nos teclados das cadeiras, não foi possível computá-lo.
Peço a V. Exa. que modifique o resultado da votação, fazendo contar
e valer o voto desses parlamentares, que estavam presentes em
Plenário.

Faço ainda uma última reivindicação: estamos no final desta
legislatura e, a partir de fvereiro, iniciaremos uma nova. Então, peço
que a direção desta Casa faça uma revisão nesses teclados das
nossas cabines de votação por conta dos problemas que já haviam
ocorrido em algumas votações. E o que peço, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - As manifestações dos Deputados constarão da
ata desta reunião. Naturalmente, ficará registrada a posição de cada
um.

O Deputado Gil Pereira - Também não consegui votar. Meu voto é
favorável, assim como à dos Deputados Dinis Pinheiro, Zé Mala,
Fábio Avelar e Dilzon Meio. Vários postos não estavam funcionando.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que não
tiveram a oportunidade de registrar o voto, em razão de problema no
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painel, que se manifestem, informando sua posição que será
registrada na ata desta reunião.

O Deputado Sargento Rodrigues - Solicitei questão de ordem porque
entendo que V. Exa. já proferiu o resultado, fazendo até mesmo o
registro das devidas reclamações dos demais Deputados que não
puderam computar seu voto no painel de forma eletrônica. Solicito a
V. Exa. que dê continuidade à pauta dos trabalhos, que é extensa, e
há muitos projetos para serem votados.

Declaração de Voto
A Deputada Elbe Brandão - Declaro que votei favoravelmente. O

Governador Aécio Neves, pela primeira vez, fará história no Tribunal
de Contas ao possibilitar que a primeira mulher faça parte daquela
instituição. Trata-se de uma questão de gênero, de busca de eqüidade
e de capacidade da mulher em ocupar todos os cargos no Estado.
Isso merece um registro na história.

A Adriene passou por uma Comissão e teve a sua aprovação.
Parabenizo cada Deputado que avaliou a capacidade de uma mulher
que foi Prefeita e Presidente da Associação Mineira de Municípios,
trazendo, em seu currículo e em sua história, competência como a dos
demais Conselheiros que trilharam a história do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Faço coro com as palavras da Deputada

Elbe Brandão. A Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade passou por
uma sabatina nesta Casa e está apta para assumir como Conselheira
do Tribunal de Contas do Estado. Portanto solicito que conste nosso
voto favorável a nossa amiga Adriene, que tem competência e
preencheu todos os requisitos para atuar no Tribunal de Contas do
nosso Estado.

O Deputado Bilac Pinto - Faço coro com as palavras de meus pares.
Interpelado pelo Deputado Doutor Viana, estamos aqui para fazer uma
declaração, embora o voto seja secreto. Somos favoráveis à indicação
da Conselheira Adriene para ocupar a vaga. Parabenizo-a porque é a
primeira mulher a ocupar um cargo de tamanha envergadura no
Tribunal de Contas do Estado.

0 Deputado Zé Maia - Sou pela aprovação do nome da Dra.
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Adriene, ex-Presidente da Associação Mineira de Municípios, que
conhece o Estado de Minas Gerais e a realidade dos Municípios. Com
sua ampla visão dos Municípios mineiros, creio que ela prestará um
grande serviço junto ao Tribunal de Contas.

Ressalto a importância da primeira mulher a ocupar esse cargo.
Assistimos a uma grande vitória das mulheres nas eleições dos
Estados Unidos. A cada dia, a mulher assume postos mais
importantes na política do nosso Estado, do Brasil e do mundo.

Acho que este é um momento de avanço, quando uma mulher
assume uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, em poucas palavras
desejo reiterar o que foi dito pelos colegas. Participamos da sabatina
da ex-Prefeita e futura Conselheira do Tribunal de Contas, Ora.
Adriene Barbosa de Faria Andrade, e, portanto, temos absoluta
convicção de que fizemos aqui uma votação adequada. Quero apenas
reiterar que o meu convencimento não se deu apenas na sabatina.
Tivemos a oportunidade de acompanhar o seu trabalho como Prefeita,
e, por sinal, fui Prefeito de Divinópolis quando ela também exercia
mandato de Prefeita. Temos consciência de que estamos
encaminhando ao Tribunal de Contas uma pessoa com uma formação
municipalista e, acima de tudo, uma pessoa preparada para exercer
aquela atividade. Como foi dito, é importante a presença da mulher
em todos os níveis de atuação na vida pública, em todas as
atividades. Sendo assim,é um avanço para a organização do Estado
mineiro ter no Tribunal de Contas a presença da mulher, que será
representada pela Ora. Acriene.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, apenas para informar que
desejo que conste em ata o meu voto "sim" à ilustre Conselheira, Dra.
Adriene.

O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, sou pela aprovação do
nome da Prefeita Adriene, que representa muito bem a cidade de Três
Pontas e a nossa região Sul. Sentimo-nos orgulhosos pela sua
representatividade junto ao Tribunal de Contas do Estado, onde,
sabemos, prestará eficientes e competentes serviços em prol da
avaliação das contas dosPrefeitos. 0 Sul de Minas vê cada dia mais
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representativa a sua participação no governo de Aécio Neves. Além
da competência demonstrada pela Dra. Adriene, como disse a
Deputada Elbe Brandão, ela irá muito bem representar a mulher
mineira no cenário não político, mas administrativo do Estado de
Minas Gerais, onde o Governador Aécio Neves tem seu altruísmo e
competência conhecidos e elogiados pelo Brasil. Então, em nome de
todo o Sul mineiro, das cidades que represento no Sul de Minas, entre
as quais Três Pontas, quero dizer que nos sentimos orgulhosos por
ver aqui, com mais de 50 votos, considerando aqueles que não
tiveram oportunidade de votar pelo painel, o nome de Adriene ser
sabatinado e aceito, devido à sua competência e eficiência. Parabéns,
Adriene; parabéns ao governo Aécio Neves.

O Deputado Dinis Pinheiro - Declaro que sou pela aprovação da
indicação da Dra. Adriene, a quem formulamos votos de sucesso,
êxito e bastante eficiência nessa nova função que lhe é atribuída: ser
Conselheira do Tribunal de Contas. Sr. Presidente, tive a oportunidade
de conversar com o Deputado Rêmolo Aloise, nosso Vice-Presidente,
e com o Dr. Eduardo, nosso Secretário-Geral dos trabalhos. E
importantíssimo que se faça, em um breve espaço de tempo, a
revisão desses painéis eletrônicos, para que esses problemas
observados nesta votação de hoje à noite não ocorram novamente.
Então, também registro essa minha preocupação em relação ao
funcionamento dos painéis. Eram essas as minhas palavras, Sr.
Presidente.

Declarações de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero também

congratular-me com a Dra. Adriene, que acabou de ter seu nome
aprovado por esta colenda Casa. Quero dizer da minha alegria por ter,
na semana passada, participado e presidido a Comissão Especial de
sua sabatina. Tenho a certeza absoluta de que, em nome do Sul de
Minas e também dos Municípios que tenho a honra de representar
nesta Casa, estamos felizes por ter a pessoa da Dra. Adriene à frente
do Tribunal de Contas, pelo seu notório saber jurídico, pela sua
capacidade e pelo exemplo que deu à frente da Associação Mineira
de Municípios.

Não podemos esquecer de sua valorosa e vigorosa participação,
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quando criamos, nesta C; asa, a Frente Parlamentar em Defesa do
Pacto Federativo, que contou com a participação do ilustre Deputado
Bonifácio Mourão e de todos os Deputados, tendo à frente a ilustre -
agora Conselheira - Dra. Ádriene Andrade, que liderou, em nome de
todos os Municípios mineitos, os trabalhos junto ao governo federal.

Neste momento muito feliz para todos nós e para o povo mineiro,
parabenizo o Governador1 Aécio Neves pela indicação do nome da
Ora. Adriene Andrade. Pela sua sensibilidade, inteligência e saber
jurídico, temos certeza de que aquela Corte ficará engrandecida com
a presença da nossa representante do Sul de Minas. Parabéns a
todos.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Oeputados, telespectadores da TV Assembléia. Hoje esta Casa está
cumprindo sua função ao Votar a indicação do nome de uma senhora
que foi Prefeita e Presidente da AMM, portanto uma pessoa que
conhece os problemas vividos por Prefeitos. Diante da grande
concentração tributária dó governo federal, precisamos de um novo
pacto federativo. Para que isso ocorra, é muito importante termos no
Tribunal de Contas a presença de uma mulher que, além de sensível,
tenha passado pelo Executivo Municipal, o que lhe permitiu conhecer
as grandes dificuldades vidas por Prefeitos, que, mesmo recebendo
R$2,55 por uma consulta do SUS, complementam esse valor e pagam
aos médicos, principalmente nos Municípios mais pobres e
longínquos. Também enfrentam dificuldades os Prefeitos de
Municípios que necessitam de transporte escolar e dispõem de
poucos recursos.

A votação feita pela Assembléia da indicação do nome da Sra.
Adriene Barbosa de Farià Andrade para o cargo de Conselheira do
Tribunal de Contas, além de homenagear a mulher mineira,
homenageia aquela que teve coragem de disputar votos, ser Prefeita,
administrar uma cidade, estar sob o crivo dos seus munícipes, mas
que hoje poderá, com calma e tranqüilidade, analisar com bom-senso
as contas dos nossos Prefeitos de Minas Gerais. Foi uma honra votar
nessa mulher que estará à frente, agora, como Conselheira do
Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra, neste
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momento, para declaração de voto porque o painel eletrônico
funcionou muito pouco. Precisamos fazer uma checagem nesse
painel. Não sei o que aconteceu com ele. Talvez precisássemos até
de uma CPI do painel, tamanho o número de postos que não
funcionaram nesta noite. Desconfio de que esse painel tem ideologia,
porque, do lado de cá, funcionou normalmente. Onde votaram os
parlamentares do PT também funcionou. Alguns votaram "sim", outros
"não". Não sei dizer, porque o voto é secreto, cada um votou conforme
sua consciência. Todos votaram em qualquer canto.

Esse painel só pode ter ideologia. O PFL não funcionou sequer um
ponto do painel. Sr. Presidente, V. Exa. precisa olhar esse painel
direitinho. Se ele tiver opção ideológica, precisamos criar uma CPI,
porque nunca vi tanto posto sem funcionamento. Isso só pode ser
opção ideológica. O Deputado Carlos Pimenta quer ser o relator da
CPI. Realmente esse painel tem problemas ideológicos. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, a colocação do

Deputado Rogério Correia é legítima. A maioria desta Casa está
colocando no Tribunal de Contas o dinamismo, a força e, acima de
tudo, a mulher que sabe administrar e que saberá mudar um
pouquinho a cara daquele Tribunal, a qual, aliás, há muito precisa ser
mudada. Adriene, em outros cargos que ocupou, mostrou que é capaz
e competente.

Esta Casa fez o que tinha de fazer de melhor. Já passava da hora
de uma mulher, com o dinamismo da Adriene, ser Conselheira no
Tribunal de Contas.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno porque o meu partido foi citado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, a situação está tão
ruim no Plenário que até o microfone está quebrando.

E preciso que se diga que o PFL estava aqui presente com toda a
sua bancada, diferentemente de outros partidos. Os Deputados Elmiro
Nascimento e Doutor Viana votaram, eu votei, todos votamos, e os
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votos foram computados. Infelizmente, eu e outros companheiros
somos testemunhas de que Deputados do PFL e de outros partidos,
como é o caso do Deputado Bilac Pinto, do PL, não tiveram condições
de votar por causa de situações como esta do microfone.

Precisamos de uma reforma urgente no Plenário desta Casa. Que
aproveitemos o recesso que se aproxima para reformá-lo, de modo
que, na próxima Ieâislatura, não passemos por outros
constrangimentos e não tenhamos de ouvir, em momentos tão sérios
como este, tiradas como as que ouvimos agora de representantes da
Oposição.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, aproveitando a

presença do Vice-Presidente, de vários componentes da Mesa e de
tantos Deputados no Plenário, solicito a V. Exa. que coloque na pauta,
o mais breve possível, a proposta de emenda à Constituição de
iniciativa do Deputado Javro Lessa que trata do fim da reeleição da
Mesa desta Casa.

A proposta conta com omeu apoio e o de vários Deputados. Somos
a favor da ampliação do espaço democrático e de maior harmonia no
Legislativo, incluindo a alternância de poder na Presidência da Casa.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria

Olivia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Total à Proposição de Lei n 2 17.100 seja apreciado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno úbico, do Veto Total à Proposição de Lei n
17.100, que dispõe sobe a inscrição de informações de interesse
médico em cédula de identidade. Esgotado o prazo constitucional sem
emitissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2 2 do art. 145 do
Regimento interno, designa relator da matéria o Deputado Diizon
Meio. Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio para emitir seu parecer.
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O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI M

17.100
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida
no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
total à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre a inscrição de
informações de interesse médico em cédula de identidade.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n
666/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 29/9/2006.

Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art.
145, c/c o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este
relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O Governador do Estado, ouvida a Secretaria de Estado de Saúde,

vetou integralmente a Proposição de Lei flQ 17.100, que dispõe sobre
a inscrição de informações de interesse médico em cédula de
identidade.

Nas razões do veto apresentadas, o Governador do Estado alegou
contrariedade ao interesse público. Esclareceu também que a Lei
Federal n 9 10.211, de 23/3/2001, que altera dispositivos da Lei
Federal n 2 9.434, de 4/2/97, estabelece que a retirada de órgão ou
tecido de pessoa falecida para transplante dependerá de autorização
da família.

Ponderou ainda que a tentativa de estimular as doações de órgãos e
tecidos por meio de informação constante em documento de
identidade mostrou-se totalmente ineficaz em experiência recente,
uma vez que produziu um número enorme de não-doadores. Por essa
razão, a Lei Federal n 9 9.434 foi alterada com o objetivo de
estabelecer que a retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas
somente seja possível mediante autorização expressa de seus
familiares.

Entendemos que facilitar o acesso a informações úteis para
procedimentos médicos pode contribuir para tornar mais eficiente o
atendimento em casos de urgência e emergência. Entretanto, no que
se refere à doação de órgãos, conforme o exposto pelo Chefe do
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Executivo, a legislação em vigor determina que a família é a
responsável pela decisão final, independentemente da informação
registrada no documento de identidade.

A atividade de transplantes em nosso país teve uma evolução
considerável, relativamente a técnicas, resultados, variedade de
órgãos transplantados el número de procedimentos realizados. A
aprovação da lei de transplantes veio contribuir para a diminuição das
distorções na destinação dos órgãos, por meio da organização do
Sistema Nacional de Transplantes - SNT. Esse sistema, criado no
âmbito do Ministério da Saúde, tem como atribuição desenvolver o
processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes
retiradas do corpo humatjo para fins terapêuticos e de transplantes.
Integram o SNT as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição
de Orgãos - CNCDO -, que são unidades executivas do sistema nos
Estados. A CNCDO de Minas Gerais é o MG Transplantes,
responsável pela superviso da atividade de transplantes no Estado.

O Ministério da Saúde'tem norteado a condução do SNT com o
objetivo de estimular a atividade de transplantes no País. Como
conseqüência desse trabalho, o Brasil figura atualmente em segundo
lugar em número absoluto de transplantes realizados por ano em todo
o mundo.

Assim, tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos
procedentes as razões do veto oposto pelo Governador à Proposição
de Lei n 17.100.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei n 9 17 1;00
O Sr. Presidente - Erii discussão, o veto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Célic Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, penso que houve um

equívoco por pane da comissão que apresentou a emenda ao Projeto
de Lei & 1.04012003, de minha autoria, que foi aprovado pelos nobres
pares, em 29 turno, com o seguinte teor: "Assegura ao titular de
carteira de identidade o1 direito de nela fazer constar informações
sobre o tipo sangüíneo, sobre vontade ou não de doar órgãos e outras
condições de saúde que puder contribuir para preservar sua saúde ou
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salvar vidas".
Porém esse importante projeto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, que ajudará sem dúvida nenhuma a salvar vidas, foi
totalmente vetado sob o argumento de que já existiram algumas
tentativas no Estado para obrigar as pessoas a fazerem constar em
sua carteira de identidade se elas seriam doadoras ou não de órgãos.

Mas não estamos falando de obrigação, e sim de faculdade. A
redação inicial do Projeto de Lei n 9 1.040/2003, de minha autoria, não
dispunha sobre a questão de doação de órgãos. Esse dispositivo foi
posteriormente inserido pela Comissão de Saúde. Embora exista lei
federal dispondo que somente a família poderá decidir pela doação de
órgãos, não há que falar em inconstitucional idade da proposição em
questão. Esse projeto de lei que está em discussão apenas assegura
ao cidadão o direito de fazer constar alguns dados referentes a sua
saúde em sua carteira de identidade. Em momento algum a
proposição obriga o cidadão a informar, em sua carteira de identidade,
se é ou não doador de órgãos. Também não obriga a pessoa a
informar o seu grupo sangüíneo ou outro dado qualquer. A proposição
deixa bem claro que informar esses dados é apenas uma faculdade.
Se a pessoa não quiser fazer constar nenhum dado adicional, sua
carteira de identidade continuará a ser como é. O interessante é que o
cidadão passa a ter o direito de fazer constar, em sua carteira de
identidade, dados que poderão salvar a sua vida.

Quanto à manifestação da vontade de doar órgãos, ressalte-se que
esse dado será apenas uma informação para a sua família, já que ela
é quem realmente poderá decidir pela doação. Dados como grupo
sangüíneo, fator RH, alguma doença grave, como diabetes, por
exemplo, poderão ajudar muito na atuação dos médicos em
procedimentos de emergência. Em caso de necessidade de
transfusão de sangue, o grupo sangüíneo, o fator RH já estarão
informados na carteira de identidade do paciente, possibilitando um
atendimento médico mais rápido e eficaz. O cidadão tem o direito de
escolha. Tem o direito de zelar por sua própria saúde e por sua vida.
Portanto, não vejo motivos lógicos e jurídicos para que esta
proposição seja vetada.

Tendo em vista que esta proposição já foi uma vez aprovada pelos
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nobres pares, acredito - e estou certo disso - que essa nossa proposta
é em defesa da vida. Portanto, a Comissão de Saúde, ao emendar o
nosso projeto, fez com que o governo vetasse totalmente essa
proposição, mas já estamos em entendimentos com a Liderança e
com os nobres pares e vamos apresentar novamente o projeto, que
tem o objetivo de salvar vidas.

Portanto, trata-se de uma emenda equivocada da Comissão de
Saúde, que prejudica este projeto que tem como interesse principal o
atendimento de emergência e urgência para dar mais tranqüilidade
aos profissionais da saúde, em prol de um atendimento adequado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o veto do Governador
à Proposição de Lei n 2 17.100, que dispõe sobre a inscrição de
informações de interesse médico em cédula de identidade, foi objeto
de discussão pelo Deputado Célio Moreira, autor do projeto.

Sr. Presidente, antes de ;iniciarmos a discussão das razões do veto a
esse projeto, quero lembrar que votamos, recentemente - e foi
mantido o veto do Govenador -, um projeto de minha autoria que
dispunha sobre normas para a criação de cães de médio e de grande
portes. Na época, disse que seria importante a sua regulamentação,
para que a lei não ficasse penas no papel. Aproveito o momento para
fazer uma cobrança ao Governador do Estado, pois hoje findou o
prazo para a sua regulamentação. Nem sequer foi iniciada uma
discussão com representantes de entidades ligadas ao assunto, para
ser feita uma regulamentação de forma mais democrática, ouvida a
sociedade civil. O prazo expirou, e não tivemos a regulamentação
dessa lei tão importante. Com isso, ataques de cães continuam a
acontecer por todo o Estado. A lei existe, mas não foi regulamentada.
A regulamentação deveria ter sido publicada hoje no diário oficial, o
que, infelizmente, não ocorreu. Desta tribuna, portanto, venho cobrar
do Governador do Estado que converse com os seus Secretários e
regulamente essa lei, urgentemente.

No último final de semana, em São Paulo, houve mais um ataque de
"pit buli" a uma senhora de 39 anos, que veio a falecer. Esse animal
estava sem focinheira, sem contenção adequada. Por isso, houve o
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ataque e a morte. Em Minas, a lei existe, mas, se não for
regulamentada, corremos o risco de voltarem a ocorrer aqui fatos
como esse. Mas temos instrumentos capazes de coibir ou, pelo
menos, diminuir e responsabilizar as pessoas que não agem de
acordo com a lei. Se algo acontecer, a culpa é do governo do Estado,
que ainda não regulamentou essa lei.

Aproveito o momento da discussão de outro veto para trazer à tona
a importância desse debate. E preciso que seja regulamentado o
Disque-Cão, que consta no projeto. As pessoas podem recorrer ao
Corpo de Bombeiros, reclamando e denunciando o que estiver fora da
lei ou se estiverem correndo risco com cães de grande porte soltos
nas ruas. Mas é preciso haver regulamentação para que o Disque-
Cão exista.

Infelizmente, não foi regulamentada parte alguma dessa lei. Além
disso, também não sabemos como será feita a contenção dos cães
para que possam transitar pelas ruas; as raças que serão obrigadas a
usar focinheira, como "pit bulis" e "rottweilers"; as raças que precisam
de algum tipo de contenção, o que dependerá de cada caso. Por
exemplo, o pastor alemão que serve de guia ao deficiente visual,
evidentemente não pode ter nem precisa de focinheira, mas tem de
ser treinado.

Enfim, a lei precisa de regulamentação para que seja justa e, ao
mesmo tempo, eficaz. Doutor Viana, o prazo para a sua
regulamentação era de 90 dias, tempo suficiente para que a
Secretaria de Defesa Social tivesse tido o cuidado de discutir sua
regulamentação com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Queria
aproveitar também a presença do Deputado Alberto Pinto Coelho,
Líder do Governo, para solicitar-lhe que cobre do Governador e dos
seus Secretários a sua urgente regulamentação.

De nada adianta aprovarmos leis à sanção do Governador, se não
forem regulamentadas, pois, assim, não serão executadas.

Cito essa lei, mas os Deputados sabem que são várias as leis que
acabam virando letra morta, pois não são regulamentadas. O governo
sanciona, mas não acompanha, não dá a importância devida àquilo
que discutimos no Parlamento.

Então, queria fazer aqui uma cobrança veemente para que se inicie
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o processo de regulamentação, até para que não tenhamos de ir ao
Ministério Público questionar por que uma lei não está sendo posta
em prática aqui em Minas Gerais, por que está havendo negligência
por parte do governo do I Estado. Nesse exato momento é isso que
está acontecendo com uma lei importante, na qual, aliás, houve uma
grande participação da população, que opinou por sua aprovação. A
imprensa teve um papel importante, notadamente a Rádio ltatiaia. Foi
um projeto muito debatido, muito discutido, que recebeu muitas
sugestões.

Sugiro, portanto, ao Líder do Governo que cuide dessa
regulamentação porque tragédias poderão acontecer sob a
responsabilidade do governo do Estado. As pessoas afetadas por uma
lei não regulamentada poderão ir à Justiça reclamar indenização por
negligência do governo do Estado, especialmente nesse caso pelo
Governador do Estado, que é quem responde pelos atos do Estado de
Minas Gerais. Sr. Pres 

ide
nte, essas eram as minhas palavras iniciais

relativas a outro projeto.
No caso do projeto que dispõe sobre a inscrição de informações de

interesse médico em cédula de identidade, o Governador informou ser
contrário à proposição lembrando, segundo ele, que a tentativa de
estimular a doação de &gãos e tecidos por meio da informação de
doador de órgãos ou não, em documento de identidade, mostrou-se
ineficaz em experiência recente, o que é contestado pelo Deputado
Célio Moreira e por esta Casa. Segundo o Governador, isso produziu
um número enorme de não doadores. Por essa razão, foi alterada a
fim de se definir um critério para que a utilização de órgãos e tecidos
de pessoas falecidas somente seja possível mediante autorização
expressa de seus familiares. Rapidamente ele conclui que todo o
trabalho feito nesta Casa merecia o veto do Exmo. Sr. Governador,
com o que discordamos. A discussão foi feita com mais profundidade
que apenas um parágrafo para justificar um veto total a uma
proposição tão discutida. Penso ser um desapreço ao Poder
Legislativo a atitude do Governador em relação a um projeto aqui
discutido e aprovado. O Parlamento tem tantos médicos com
conhecimento de causa, mas o Governador simplesmente
desconhece isso e, num pequeno parágrafo, veta totalmente o projeto.
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Isso mostra o desapreço que o Governador tem tido por esta Casa.
O Deputado Antônio Júlio esteve nesta tribuna reclamando, com

razão, que o Parlamento tem-se mostrado pequeno diante das
necessidades, e que teria de se impor de forma mais veemente. Como
isso não é leito, o Governador se dá ao direito de nem sequer tentar
convencer-nos do veto do projeto. Então, veta formalmente o projeto e
manda uma justificação sem nenhum conteúdo político de
convencimento, e sem olhar a validade do trabalho feito pela
Assembléia Legislativa. E muito desapreço do Governador do Estado
e do governo pela Assembléia Legislativa. Um pequeno parágrafo
justifica o veto total a um projeto de lei. O Governador nem sequer tem
o interesse de justificar o veto de maneira mais cabal, de que um
projeto aprovado por esta Casa não vale nada e tem simplesmente de
ser vetado dessa forma. Não podemos admitir esse desapreço porque
outros vêm e são até mais graves que o veto do Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o quórum para que

possamos discutir este assunto é muito pequeno na noite de hoje.
Evidentemente não temos aqui quórum para fazer a apreciação do
veto. Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que, de plano, encerrasse esta
reunião para que eu pudesse, amanhã, dar continuação à discussão
do projeto de lei.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério
Correia que ele terá 48 minutos para continuar a discussão do veto.

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
extraordinária de amanhã, dia 9, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 5V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 9/1112006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 21 Parte
(Ordem do Dia): 24 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Suspensão e
reabertura da reunião - Requerimento do Deputado Luiz Fernando
Faria; aprovação - Prosseguimento da discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei & 17.100; manutenção; declaração de
voto - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n9
17.099; manutenção - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ
2.698/2005; aprovação na forma do vencido em V turno - Discussão,
em 2Q turno, do Projeto de Lei & 2.601/2005; aprovação; declaração
de voto - Prosseguimento da discussão, em V turno, do Projeto de Lei
n2 2.675/2005; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão,
em 2 turno, do Projeto de Lei & 2.900/2005; aprovação na forma do
vencido em V turno - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
3.335/2006; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Sargento Rodrigues; votação do projeto; aprovação na forma do
vencido em 1 2 turno; declarações de voto - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - André
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
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Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Ló Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, 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, 22-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 2? Parte da reunião, em sua 2? Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1? Fase.

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

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei n 2s 2.698 e 2.601/2005 sejam apreciados, nesta
ordem, logo após a apreciação do Veto Total à Proposição de Lei n2
17.099. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 35

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.
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Aõabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Esto reabertos os nossos trabalhos. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando a
inversão da pauta da reunião, de modo que os Projetos de Lei n9s
3.541 e 3.542/2006 sejam apreciados em último lugar, nesta ordem.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n 17.100, que dispõe sobre a inscrição de
informações de interesse médico em cédula de identidade. A
Comissão Especial perdéu o prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Diizon Meio opinou pela manutenção
do veto. Em discussão, o veto. Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não, registraram a sua presença no painel que o
façam neste momento. Á Presidência vai dar início ao processo de
votação e para tanto solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em1 votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Dinis
Pinheiro - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Lúcia Pacifico - Luiz
Fernando Faria - Maria! Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Mauri Torre - Miguei Martini - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados. Votaram "não" 12
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Deputados, totalizando 40 votos. Está, portando, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n 2 17.100. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, cumprimento V.

Exa. e a Mesa Diretora pela celeridade com que providenciaram o
conserto do painel, que ontem não funcionava. Hoje o painel
funcionou de maneira tranqüila, devido à ação diligente da Mesa
Diretora, em especial de V. Exa.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n 9 17.099, que dispõe sobre a fixação de limite de
idade para ingresso no serviço público estadual. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.
A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram a
sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
vai dar início ao processo de votação e para tanto solicita às
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o
veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Cecilia Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Fábio
Avelar - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados. Votaram "não" 14
Deputados, totalizando 42 votos. Está, portando, mantido, em turno
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único, o Veto Total à Proposição de Lei n 2 17.099. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.698/2005, da
Deputada Maria Olívia, que autoriza o Estado a doar ao Município de
Conceição dos Ouros o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno. Eri discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 .698/2005 na forma do vencido em 1 Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.601/2005, do
Governador do Estado, que cria a Superintendência Regional de
Ensino na estrutura da Secretaria de Estado de Educação, no
Município de Unaí. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n2 2.60112005. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Antônio Aridrade - Sr. Presidente, farei referência ao

projeto que criou a Superintendência de Ensino de Unaí. Agradeço ao
Governador a iniciativa da criação dessa Superintendência. Hoje,
todas aquelas escolas fazem parte da Superintendência de Paracatu,
que possui uma área superior a 70.0001km 2. Alguns Municípios estão
localizados a mais de 5001km da sede de Paracatu. Com a criação da
Superintendência de Unaí isso dividirá bastante a região, facilitando o
acesso das Diretoras à Superintendência e melhorando o atendimento
por ela prestado.

Essa iniciativa do Governador Aécio Neves merece todo o nosso
louvor, porque irá contribuir muito com o ensino da região Noroeste
mineira. Mais uma vez, agradeço ao Governador por essa iniciativa e
aos nobres Deputados por aprovarem esse projeto, que, tenho
certeza, é de suma importância para o desenvolvimento da educação
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da nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em l Q turno, do

Projeto de Lei n 2 2.67512005, do Deputado George Hilton, que dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 2.675/2005 na
forma do Substitutivo n2 1. A Comissão de Educação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n2 2.900/2005, do
Deputado Ricardo Duarte, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Ituiutaba. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 2.900/2005 na forma do vencido em lÍ Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.335/2006, do Tribunal
de Contas, que cria os cargos de Auditor e de Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios
e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, serei breve, não tomarei muito tempo dos nobres
colegas. O que me traz a esta tribuna para fazer o encaminhamento
da votação desse projeto é apenas lembrar-lhes que esse projeto
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também fixa os subsídios dos Auditores e dos Procuradores do
Ministério Público. Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n 2 3.669/2006,
que vincula o reajuste salarial dos servidores ao crescimento do
ICMS, além de uma série de obstáculos a serem vencidos para que os
servidores públicos possam ter reajuste salarial.

Faço este encaminhamento apenas para lembrar aos nobres
colegas que, infelizmente tanto para o reajuste dos Procuradores de
Justiça quanto para o dos chamados agentes políticos - Deputados,
Desembargadores, Secretários de Estado -, não vimos as mesmas
vinculações. Quer dizer, para os servidores públicos do Estado, a
proposta cria uma série de obstáculos. Se conseguirmos vencê-los, ou
seja, se conseguirmos dinheiro para a despesa de investimento -
capital e custeio -, se conseguirmos vencer a etapa do crescimento
vegetativo da folha - com qüinqüênios, promoções por tempo de
serviço e avaliações de desempenho -, se conseguirmos vencer a
margem de crescimento de um ano em relação ao outro, que supere o
crescimento do ICMS, aíj sim, o governo terá condições apropriadas,
obedecendo, obviamente, à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quero chamar a atenção dos Deputados. E preciso colocarmos as
coisas num patamar de igualdade. Não dá para tratar os agentes
políticos sem obedecer à LRF ou sem superar todos os obstáculos
incluídos no Projeto de Lei n1 3.669, enviado pelo governo do Estado,
a respeito do qual já requeremos audiência pública na Comissão de
Administração Pública, para debatermos a questão com os servidores
públicos. Enfim, por outro lado, para os chamados agentes políticos,
não teríamos que obedecer a nenhum critério para conceder os
reajustes.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este encaminhamento é
para alertá-los de que aprovaremos, em 2 2 turno, a criação dos cargos
de Auditor e de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, fixando também seus subsídios e dando outras providências.
E necessário refletirmos sobre o assunto, porque, da forma como está
colocado no Projeto de Lei n g 3.669, não vislumbramos, até o presente
momento, nenhum reajuste considerável, que dê tranqüilidade para os
servidores públicos civis e militares do Estado chegarem à sua data-
base, prevista pelo projeto para 1 2 de maio, tendo um aumento
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significativo.
Fizemos um acompanhamento, eu diria, grosso modo, do

crescimento da receita de ICMS em 2004, 2005 e 2006, que
poderíamos ter como referência para o exercício de 2007, conforme
previsto no Projeto de Lei n 2 3.669. Teremos a possibilidade de um
reajuste ínfimo, o que certamente desagradará muito aos servidores
públicos do Estado.

E necessário, ao aprovarmos esse projeto, termos a clareza de que
o Projeto de Lei n Q 3.669/2006 está tramitando na Casa. Nós,
Deputados e Deputadas, não podemos ficar de braços cruzados,
aprovando tudo o que diz respeito aos agentes políticos, como já foi
feito com o salário dos Procuradores e dos Desembargadores e
certamente acontecerá com o salário dos Deputados, pois
aprovaremos aqui, por meio de resolução, caso haja alguma
aprovação em Brasília. E bom que tenhamos sensibilidade para
encarar esse projeto de forma séria, coerente, não permitindo que os
servidores públicos do Estado tenham apenas uma migalha de
reajuste, conforme a previsibilidade estampada no Projeto de Lei n
3.669.

Sr. Presidentá, faço este encaminhamento para dizer que V. Exa.
colocará em votação também os projetos relativos à suplementação
orçamentária, para cuja discussão já me inscrevi. Se há condições
para suplementação para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça,
o Tribunal de Justiça Militar, o Ministério Público... Aliás, está
tramitando o projeto do Ministério Público que prevê um adicional de
15% para Procuradores e Promotores.

Nesses 15%, está previsto o trabalho exaustivo nos finais de
semana, os plantões e as ações de emergência do Ministério Público.
São 15% de gratificação sobre o subsídio do Promotor e do
Procurador,	totalizando,	respectivamente,	R$19.000,00	e
R$22.000,00.

Alerto esta Casa para a existência desses projetos de agentes
políticos que estão tramitando, porque, por outro lado, também existe
um projeto dos servidores públicos que cria uma série de obstáculos a
serem vencidos. E mais: se todos esses obstáculos forem vencidos,
mas acontecer qualquer abalo sísmico na chamada macroeconomia
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do País, o reajuste ficaria prejudicado, conforme previsto no Projeto
de Lei n 3.669. Estou falando em abalo sísmico, caso haja uma
ruptura na economia brasileira, o que, realmente, poderia inviabilizar o
crescimento de receita dos Estados, fazendo com que ela não
pudesse ser repassada aos servidores.

Não podemos continuar convivendo com uma casta de servidores
públicos ganhando salárids elevadíssimos, enquanto outros servidores
estão ganhando muito pouco. Em que pese sermos chamados de
membros de Poderes, Procuradores, Desembargadores, Deputados,
Secretários de Estado e membros do Tribunal de Contas somos todos
servidores públicos. Estamos aqui recebendo do mesmo cofre público
e do mesmo Estado que arrecada, porque é esse mesmo cofre
público que redistribui as parcelas chamadas duodécimos para cada
Poder.

E necessário ter clareza, consciência e, acima de tudo, a
sensibilidade devida na hora em que formos discutir o Projeto de Lei
n 9 3.669, para não deixarmos um Soldado da Polícia Militar, um
Detetive, um Soldado do Corpo de Bombeiros ou uma professora do
Estado ganhando cercade R$500,00, R$600,00 ou R$1.000,00 e
aprovarmos aqui projetos do Ministério Público concedendo 15% de
gratificação para o referido Ministério, que paga salários de
R$19.000,00 e R$22.000,00.

Faço esse apelo ao i s nobres colegas Deputados, para que
estejamos atentos na hora da votação desse projeto que está fixando
subsídio para os Auditores e Procuradores adidos ao Tribunal de
Contas do Estado.

Faço o encaminhamento dessa votação apenas para a reflexão.
O Sr. Presidente - 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 9 3.335/2006 na forma do vencido em to turno. A Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de

comemorar a aprovação desse projeto que acabamos de votar e que
vai determinar o subsídio para o Auditor e para o Procurador do
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Ministério Público, porque ele finalmente vai permitir que quatro novos
Auditores passem a fazer parte do quadro do Tribunal de Contas, visto
que eles são fundamentais, e também quatro Procuradores, fazendo
com que exista o Ministério Público no interior do Tribunal de Contas.

O Deputado Laudelino Augusto vem chamando a atenção para uma
comissão da qual fiz parte, assim como os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro, Antônio Carlos Andrada e outros. Estabelecemos
uma série de medidas que deveriam ser implementadas no interior do
Tribunal de Contas para que esse órgão pudesse, de fato, fiscalizar
melhor, o que significaria um avanço para a nossa legislação e os
nossos Municípios.

Essas duas medidas, a criação da Auditoria e do Ministério Público,
eram fundamentais, e agora, depois de muito tempo, acabamos por
viabilizá-las. Muito ainda falta para que o Tribunal de Contas possa ter
um funcionamento adequado, mas esses dois pontos são importantes,
daí a minha insistência pela aprovação deles, desde a realização da
comissão especial que analisou as questões do Tribunal de Contas.

Quero também aproveitar o assunto apresentado pelo Deputado
Sargento Rodrigues sobre a aprovação desse projeto, concordando
com ele, mas alertando os servidores públicos de que está em
execução, de modo escondido, sorrateiro, o chamado choque de
gestão 2, que o Governador Aécio Neves está preparando para Minas
Gerais. Os jornais têm noticiado que o Governador Aécio tem sido
muito procurado por outros Governadores que estão querendo saber
como foi o choque de gestão 1. Entusiasmado com isso ou plantando
notícias favoráveis a isso, estamos vendo que o Governador está
preparando o choque de gestão 2. Se o servidor conseguiu resistir ao
choque de gestão 1 e não morreu eletrocutado, com o choque 2 as
chances de sobrevivência do servidor público serão menores ainda.

Já se encontram na Assembléia três projetos que esboçam esse
choque de gestão 2. Um, citado pelo Deputado Sargento Rodrigues, é
a política remuneratória, que é a política não remuneratória, para que
não haja aumento. O que houve de avanço nos planos de carreira, e
foi pouco, será submetido ao aumento de receita ou não, para que
sejam efetuadas a promoção e a progressão. O que era para ser
automático tem agora um monte de obstáculos.
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Fora isso, há também o projeto do lpsemg, em que o governo anistia
ou quer que a Assembléia anistie a dívida que ele tem com os
servidores do lpsemg. Faz parte disso também a privatização da
Copasa, que o governo pretende impor.

Para limpar a pauta, fitemos um acordo com o Presidente de não
colocar esses três projetos em pauta. Quero deixar isso público, pois
enquanto não houver e se não houver acordo, esses projetos não
entrarão em pauta para votação. Julgo isso importante, porque é, sem
sombra de dúvida, a preparação que está havendo aqui desse choque
de gestão 2, com várias maldades dentro do saco, retomando agora
após o processo eleitoral.. E preciso chamar a atenção dos servidores
públicos, pois o Governdor voltou à tona com o seu choque de
gestão 2, com três projetos que estão nesta Casa. Nós,
evidentemente, teremos de fazer de tudo para que não haja a
aprovação desses projetos.

Concordo com o Deputado Sargento Rodrigues, mas digo que este
é um problema do governo do Estado, pois foi a política realizada
nesses quatro anos. E, infelizmente, avizinha-se o novo choque de
gestão com esses tres, projetos; seria o choque 2. Com ele,
dificilmente o servidor público escapará de morrer eletrocutado. Em
especial, os servidores da Polícia Militar, os funcionários da saúde, da
área administrativa e os funcionários da área da educação, os
professores, coitados continuam recebendo um piso salarial ainda
menor do que o salário mínimo em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Votamos
favoravelmente e com unha expectativa muito grande de agora, com a
presença do Ministério Público no Tribunal de Contas, alguns
contratos... Gostaria de falar especificamente sobre um contrato da
Prefeitura de Belo Horizonte com a empresa que, neste momento, faz
a retirada da lama do fundo da Lagoa da Pampulha. Aqui estamos
para todo o Estado de Minas Gerais. Lamentavelmente, a nossa
Lagoa da Pampulha está com aquela obra totalmente abandonada.
Desde a minha juventude, tive a possibilidade de fazer corridas em
volta da lagoa, e ver como a lagoa está hoje é uma tristeza para todos
nós, belo- horizontinos, especialmente pelo mau cheiro que exala.

Há um tempo, houve a denúncia por parte do Tribunal de Contas
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sobre esse contrato da Prefeitura de Belo Horizonte com essa
empresa. Até agora, absolutamente nada foi feito. Esperamos que
agora, com a presença do Ministério Público, seja feita justiça e que
retornem aos cofres públicos, pois pertencem ao povo de Belo
Horizonte os recursos mal utilizados pela Prefeitura em favor dessa
empresa.

Votamos favoravelmente, na expectativa de que o Ministério Público
acate efetivamente o que o Tribunal de Contas já identificou:
documentos foram encontrados abandonados em regiões de Belo
Horizonte, e, a partir daí, os Auditores constataram a fraude no
entendimento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte com a empresa
Andrade Gutierrez.

Queremos, rapidamente, Sr. Presidente, dizer que ontem o governo
federal disse ter tido uma vitória: a vitória de privatizar a Fernão Dias.
Esse partido que, durante toda a campanha, combateu a privatização,
privatizará a Fernão Dias. A partir de agora, todos os mineiros que
utilizam aquela rodovia terão de pagar para tanto. Veremos qual será
a empresa que privatizará a Fernão Dias. Outras estradas também
serão privatizadas pelo governo, que diz ser contra a privatizaçãa

Quero novamente alertar os moradores de Belo Horizonte para o
IPTU, cujo valor se encontra acima da inflação, para dar conta do
tamanho da máquina da Capital. Denunciamos o valor altíssimo desse
imposto aos belo-horizontinos. Já sabemos que nada reverterá para
os funcionários, pois eu e outros Deputados fomos convidados para
um encontro com os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles
nos dirão o que estão passando na Prefeitura de nossa cidade,
Prefeitura que está agora privatizando, por decreto, cemitérios, como
o da Paz, o da Consolação e o da Saudade. Mas estaremos com os
servidores, que reclamam não ser recebidos pelo governo em Belo
Horizonte. Nós, Deputados, ouviremos as suas palavras. O Presidente
do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte foi
obrigado a voltar para o seu cargo de origem, porque a Prefeitura
cassou sua licença para representar os servidores.

Mas é grande a nossa expectativa de ver a Justiça atuar, com a
presença do Ministério Público, fazendo com que os administradores
da Prefeitura de Belo Horizonte sejam penalizados por esse contrato
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fraudulento feito contra o bolso do contribuinte.
O Deputado Miguel Mariini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvindo

a fala do anterior, do Deputado Rogério Correia, temos a impressão
de que o Governador Aécio Neves quase perdeu as eleições em
Minas Gerais. O governo, segundo ele, foi tão ruim, que, para os que
chegam hoje a Belo Horizonte e sintonizam a TV Assembléia, fica
essa falsa impressão de que o Governador teve muita dificuldade em
ser eleito para um segundo mandato em Minas Gerais. Quero
informar-lhes que o Governador Aécio Neves foi eleito com quase
80% dos votos dos mineiros, o que significa que, entre estes, também
se encontram os servidorjes públicos. Isso porque, antes do governo
Aécio Neves, no desgoveno anterior do Sr. Itamar Franco, o servidor
não tinha uma data certa para receber, as verbas estavam retidas,
não sabiam quando ou se iam receber décimo terceiro salário; planos
de cargo, nem sonhar; a desordem era total na questão
remuneratória.

O Governador pegou o Estado com um déficit de 2,4 bilhões, entrou
devendo 2,4 bilhões, saneou as contas do Estado e fez o plano de
cargos e a tabela salarial. Faltava, de acordo com o combinado com
os servidores, enviar lei remuneratória para a Assembléia
Legislativa, e ela chegou J Para quê? Para ser discutida e debatida na
Casa. Serão ouvidos, como sempre ocorreu, os representantes das
diversas categorias dos servidores públicos e os Deputados da
Oposição e da Situação. Discutiremos e veremos qual lei
remuneratória sairá da Assembléia Legislativa. Esse é um dos
governos mais democráticos que Minas Gerais já teve.

Quanto ao choque de gestão, vários Governadores do Brasil estão
vindo aqui para aprender com Minas Gerais. Eles são de diversos
partidos, ou seja, partidos que apoiaram o Presidente Lula, partidos
que estiveram na oposição ao Presidente Lula. E preciso ter
competência para administrar o Estado. O choque de gestão fez o
Estado de Minas melhorar, ter novamente condições de investimentos
e o maior crescimento dci País. Melhoraram a educação e as estradas
de Minas Gerais naquilo que dependia do Estado. O governo federal
tapou os buracos.

Então, quero dizer que a sociedade mineira está muito contente e
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satisfeita e mostrou isso nas urnas. O Governador Aécio Neves
recebeu quase 80% dos votos; foi uma das maiores votações, se não
a maior, já dada a um governante para sua reeleição em Minas
Gerais.

O choque de gestão 2 veio exatamente para dar condições ao
Estado de crescer ainda mais, melhorar a renda do mineiro, melhorar
os salários dos servidores públicos e a questão da Copasa, que não
será privatizada coisa nenhuma. A Copasa, essa grande empresa
mineira de saneamento básico, tem prestado um grande serviço ao
Estado de Minas Gerais e precisa ser modernizada para ter mais
condições de servir na ponta, servir àqueles que precisam de água
tratada e esgoto e não têm água potável para beber na torneira da sua
casa.

Então, a gestão do Governador Aécio Neves foi muito bem
aprovada, Deputado Rogério Correia, e aqueles que estão
desavisados fiquem sabendo disso. Agora o projeto, conforme
combinado pelo governo, chegou à Assembléia, e vamos fazer sua
discussão. Quanto à questão da Copasa, o Presidente autorizou, e
serão realizadas audiências públicas e dados os esclarecimentos para
que votemos. A Assembléia Legislativa tem este papel: fazer a
discussão, aprimorar os projetos, melhorar e corrigir. Esse é o nosso
papel, e o do Governador foi muito bem-feito.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, lembro que, na história, tivemos grandes vitórias
eleitorais, como, por exemplo, Barrabás, que ganhou de Jesus uma
eleição direta para ver quem seria poupado; uma eleição com grande
votação de Fernando Coilor de Meio; e também uma grande vitória de
Jânio Quadros. Portanto, a história registra grandes vitórias eleitorais.

Além disso, Sr. Presidente, quanto aos projetos mencionados pelo
Deputado Rogério Correia, penso que eles merecem uma análise,
para que, de tato, não se acuse o governo de falta de criatividade,
porque você pagar dívida por lei é algo que ainda não tinha visto.

Esse pagamento da dívida do Estado com o lpsemg por lei é de um
ineditismo que nos deve levar a uma análise profunda. Primeiro,
porque isso me parece desnecessário. Com todo o choque de gestão
que foi feito, o Estado já tem déficit zero, suas contas já estão
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equilibradas. Portanto, acredito ser desnecessário zerar uma dívida
por lei. Mas mesmo assim, embora o déficit seja zero, se for
necessário zerar dívidas, quem sabe podemos usar esse instituto,
aprofundando-o. Podemos, por exemplo, usar um mesmo projeto de
lei, talvez por meio de emendas, para que o Estado possa zerar sua
dívida com o mercado financeiro. Apresentamos uma emenda
zerando a dívida do Estado com o mercado financeiro. Podemos até
zerar os R$39.000.00110bO,00 que o Estado deve à União. Talvez
com um gesto simples como esse desta Assembléia Legislativa,
aperfeiçoado por esta Casa, possamos de uma vez zerar não só o
déficit, como também o imenso estoque de dívida deste Estado.

Essa é uma sugestão ou uma questão que levanto, que nos deve
remeter a uma análise profunda quando do estudo desse projeto de lei
nos próximos dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Jilio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta

discussão sobre o choque de gestão deveriam estar presentes outros
Deputados.

Há duas matérias a serem votadas, importantíssimas, que precisam
de melhor análise desta Casa do povo mineiro. A primeira é a
privatização da Copasa, que já foi privatizada. Conhecemos essa
história ainda no governo Eduardo Azeredo. Começou com o
Governador Hélio Garcia) tendo prosseguimento no governo Eduardo
Azeredo, quando privatiaram a Cemig. Foram vendidos 33% das
ações. Primeiramente, elas captaram os recursos, depois entregaram
as ações da Cemig para pagamento dessas dívidas. O Governador
Itamar Franco usou este Parlamento, que teve papel importantíssimo
em todo o processo de retomada da Cemig para o povo mineiro.
Estamos vendo agora que estão fazendo com a Copasa o mesmo
jogo e as mesmas artimanhas. Nunca vi isso em minha vida. Meu pai
me ensinou que negóciõ bom é aquele que dá lucro: todavia, hoje
alguns especialistas adnfinistrativos do governo falam que prejuízo
também é um bom negócio, tanto que estão criando uma empresa da
Copasa, a qual é deficitária. No entanto, não falam quem cobrirá seus
déficits.

Essas são idéias fantásticas de alguns pensadores, que querem
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quitar a dívida do governo com o lpsemg, por meio de uma lei. Acho
que isso é bom mesmo. Poderíamos, aliás, estendê-la a todas as
Prefeituras, que passam por grandes e sérias dificuldades para quitar
seus débitos para com o lpsemg. Se o governo pode, as Prefeituras
também podem. Esse seria o grande enfoque do choque de gestão 2.
Podemos até voltar a discutir a dívida do Estado, que, no início do
Governo Aécio Neves, há cerca de quatro anos, era de
R$28.000.000.000,00,	mas	que	será	encerrada	em
R$52.000.000.000,00.

A Governadora eleita do Rio Grande do Sul, Veda, está levantando
essa bandeira, que Minas levantou por meio do Governador Itamar
Franco. Ele não conseguiu levar adiante a renegociação das dívidas
do Estado. Minas Gerais hoje deve estar pagando aproximadamente
R$230.000.000,00 de juros, por mês, um sacrifício para o povo
mineiro e para o próprio Orçamento do Estado, que pode
comprometer nisso 13% de sua receita, o que daria, em média, esses
R$230.000.000,00, menos de 30% do valor devido. Assim, todo mês,
incorporamos à dívida 70% de juros, que deveriam ser pagos pelo
Estado.

Nessas discussões, a Assembléia precisa ter coragem de ajudar o
Governador. Alguma coisa está errada. Se formos quitar a divida,
como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, por meio de lei, estaremos
diante de uma boa solução. Estamos precisando, em alguns
segmentos, de passar uma régua sobre tudo e começar um Estado
novo. Já fiz essa proposta aqui na Assembléia e fui bastante
questionado, quando disse que deveríamos fazer uma anistia de tudo,
fechar o Estado para balanço e começar um novo Estado. Isso eu fiz.
Cheguei a apresentar um projeto de lei.

Fecharíamos o Estado para balanço e começaríamos outro Estado
totalmente diferenciado, sem os vícios que hoje apresenta e sem as
próprias dificuldades que atravessa, as quais não são fruto de
responsabilidade de seu governo nem do próximo, mas de uma
estrutura que herdamos há 100 anos.

Agora chega alguém com uma cabeça pensante formidável e quer
quitar a dívida do lpsemg por meio de lei. Acho que isso merece uma
reflexão maior. Até onde querem chegar? O que querem fazer? Se
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podem quitar a dívida do Estado, vamos também quitar a das
Prefeituras. Aí o Ipsemg começaria uma nova vida, sem ficar naquela
idéia de que dívidas atrasadas, dívidas impagáveis fazem parte do
caixa. Isso é coisa de cabeça pensante de administrador público, que
pega esses débitos das Prefeituras, que não terão a mínima condição
de receber, e joga como fluxo de caixa, causando essa confusão de
rolamento de dívida. Enfim, se podemos quitar a dívida do Estado,
podemos também quitar a das Prefeituras. Essa é a grande
discussão. Assim, o lpsemg teria nova vida. Já tentamos votar aqui,
várias vezes, modificando, fazendo revisões. No governo Itamar
Franco, fomos enganadds, quando a administração do lpsemg veio
até aqui e disse que o brgão não estava deficitário, tinha fluxo de
caixa, estava saudável, possuía R$380.000.000,00. Lembro, como se
fosse hoje, numa reunião em meu gabinete, que disse que estávamos
sendo enganados, que o lpsemg estava quebrado. "Não" - disseram -,
"o lpsemg está bom". Aí veio a base do governo Itamar Franco, que é
a mesma de hoje, depois que levantei a questão de que estávamos
equivocados, mas deixei que a coisa fosse conduzida, e acabamos
votando a reformulação do lpsemg, que foi a maior farsa que votamos
até hoje. E o governo era nosso, do PMDB.

Quando levantei a questão de que estávamos sendo enganados,
veio o sindicato, o Diretor. e acabaram enrolando todo o mundo.
Embarcamos e aprovamos a reformulação do lpsemg, o que acabou
por afundá-lo. Hoje, o lpsemg não atende no interior. O usuário desse
órgão passa as maiores dificuldades e humilhações para conseguir
uma consulta, um tratamento ou uma internação.

Então, temos que fazer outra discussão. Vamos discutir o choque de
gestão 2, fazendo um novo Estado de Minas Gerais. Isso seria
coerente. O Governador tem respaldo popular para fazer e propor
isso. A Yeda, que é do partido dele, está propondo uma caminhada
nacional para que se possa rever todas essas mazelas do governo
federal, que impôs aos governos estaduais essa dificuldade, essa
inadimplência, esse faz-de-conta que vivemos hoje. Todos nós, aqui,
na Assembléia, nas Prefeituras, no governo, fazemos de conta que
está tudo bem, mas infelizmente vai muito mal essa questão da
administração pública.
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Esta é a minha proposta: se formos votar o lpsemg, que votemos
também a anistia para as Prefeituras.

O Deputado Adaiclever Lopes - Caro Presidente, da mesma forma
como se manifesta o Deputado Antônio Júlio, temos também a nossa
preocupação, e não só em relação ao projeto do Ipsemg.

Tivemos o choque de gestão, mas hoje está ficando claro que foi um
choque de indigestão. O "Correio Brasiliense" publicou que o Estado
de Minas está com o pires na mão, que deve mais de
R$39.000.000.000,00 só para a União. Então, temos que tomar muito
cuidado, olhar a questão com muita atenção, queridos Deputados
Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Rêmolo Aloise. O choque de
gestão não pode virar choque de indigestão para o Estado. Caso
contrário, teremos que plagiar o saudoso Geraldinho, de Goiás: "Pode
dar um curto-circuito nos bofes, e o Estado ter um dilurimento".

Precisamos ter muito cuidado. Esse projeto do lpsemg, de novo, é
um engodo. Os pares desta Casa têm que tomar cuidado. Precisamos
juntar todos os parlamentos e rediscutir o pacto federativo, mas de
forma altiva e sem mentira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
surpreendente o que faz o posicionamento político. De qualquer
forma, vem-nos o alento de ficar evidente o momento democrático que
vivemos no Brasil. Pessoas mudam de posições e, ao mudarem de
posição, com freqüência mudam também o discursa.

O que gostaria de pontuar neste momento é que todos nós temos o
dever e a disposição de trabalhar para que tenhamos o melhor para o
povo de Minas: o melhor governo, a melhor gestão com o dinheiro
público, repercutindo tudo isso numa melhor qualidade de vida para o
povo mineiro.

E o choque de gestão foi bom ou foi choque de indigestão, como
estão dizendo alguns? Na verdade, o povo mineiro já se manifestou
com 80% de sua expressão com relação ao atual governo. Mas
gostaria de pontuar algumas coisas elementares: primeiro, quando
falamos de dívidas, quando se coloca que devemos próximo de
R$40.000.000.000,00, isso é fato. Mas é preciso dizer que o atual
governo não contraiu um só centavo dessa dívida. E preciso dizer que
a dívida cresceu no atual governo por culpa da política econômica do
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governo federal, com taxas de juros escorchantes. E são juros reais,
porque, além da correção da dívida, vem o juro. E o juro mais a
correção monetária da dívida. Portanto, foram juros reais absurdos
que fizeram com que, a partir do momento em que essa "pactuação"
foi feita, Minas Gerais ficsse devendo mais de R$20.000.000.000,00.
E ainda estamos devendo próximo de R$40.000.000.000,00.

Então, é muito oportuno, Sr. Presidente, que os parlamentares do
PT, do PMDB, que já se aliam de forma integral ao governo federal,
falem na tribuna adequada e consigam aquilo que o Brasil inteiro
defendeu, que é uma reactuação, especialmente dos juros, e que
não seja da , forma escrchante com que os Estados têm sido
penalizados. E bom que fique claro que o governo Aécio Neves não
endividou em nada Minas Gerais com relação à União.

Em segundo lugar, choque de gestão foi algo que o povo mineiro
sentiu, e não foi por acaso que votou maciçamente em Aécio Neves.
O povo mineiro percebeu que antes dele vivíamos uma realidade em
que o Estado gastava mais do que arrecadava e não conseguia pagar
sequer o servidor público, não conseguia investir um centavo para
melhorar estradas, saúde, educação. E, num trabalho sério e
responsável, o governo reequilibrou as contas num primeiro momento.
Alguns disseram que não havia déficit zero porque ainda tínhamos
dívida, como se esse eifsinamento elementar da contabilidade não
fosse compreendido. Entendo que não é questão de ser capaz, já que
aqui chegamos porque o povo mineiro achou que somos capazes.
Déficit zero significa gastar tão-somente o que se arrecada ou
arrecadar o suficiente para o que se irá gastar. Não é aumentar a
dívida. Isto foi o que este governo alcançou no primeiro patamar: o
equilíbrio fiscal. A partir daí, nos anos de 2004, 2005 e 2006, a
capacidade de investimento veio e hoje já está próxima de
R$3.000.000.000,00 em '  Orçamento anual para custeio de
despesas e investimento para melhorar a qualidade de vida de nosso
povo. Isso precisa ficar claro, senão estaremos insuflando todos e
dizendo que o choque de, gestão foi um erro.

O Deputado que me antecedeu fez referência à questão do lpsemg.
Disse que a Assembléia foi enganada, que foi um engodo. Até chegou
a dizer que foi a mesma base, mas eu ainda não estava aqui, porque
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sou Deputado de primeiro mandato.
A época, o PSDB fazia oposição ao governo do PMDB, e quem

dirigia o lpsemg e fez a tal reforma foi um militante do PT. Isto mesmo,
Sr. Presidente: um militante do PT fez as mudanças que levaram o
lpsemg a esse formato deficitário - e aí, sim, quebrado, como o
Deputado afirma da tribuna. Naturalmente, o Instituto precisa do nosso
apoio - e o terá -, para que encontre o equilíbrio e, mais do que isso,
sirva bem aos servidores.

Foi esse o esforço que o Governador Aécio Neves fez no primeiro
mandato. No segundo mandato, queremos que o governo volte a ser
perdulário e a gastar desordenadamente mais do que arrecada?!
Queremos que fique como algumas Prefeituras, que não têm dinheiro
para pagar o servidor - não é para dar aumento, não, é para pagar em
dia - e para fazer investimentos? Não. Não é esse o Estado que o
servidor público mineiro quer. Não quer um Estado desorganizado,
quebrado, falido, que não consegue pagar os salários em dia, que faz
com que o servidor tenha de entrar em greve para receber o 13
salário. Não, o servidor não quer um Estado assim. Quer um Estado
organizado, com capacidade de investimento, com arrecadação
crescente - como ocorreu -, para não precisar aumentar impostos e, aí
sim, aumentar os salários dos funcionários e melhorar as condições
do lpsemg.

Obviamente, o Governador Aécio Neves, com sua competência e
seriedade, é o timoneiro, o líder, o condutor - e o povo mineiro decidiu
isso - que deverá dar seqüência, e com certeza o fará com o nosso
apoio e com a clareza dos que querem o melhor para Minas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Deputado Rogério Correia - Em primeiro lugar, chamo a atenção

para a incoerência que alguns Deputados cometem ao ocupar a
tribuna.

Pelo raciocínio aqui empregado, o Governador Aécio Neves não
pode ser criticado, porque teve 80% dos votos e foi reeleito. Já não
podemos falar do choque de gestão nem dos projetos do Governador
que estão na Casa, porque ele foi reeleito. Mas, ao mesmo tempo,
critica-se a política econômica do Presidente Lula, que também foi
reeleito com grande margem de diferença. Se for assim, o parlamento



482

deverá ficar calado ou só poderá falar bem do que o governo de cada
um fez. Extingue-se a Oposição, então. Cala-se a Oposição, porque o
Governador foi eleito, e o, Lula fará o mesmo no Congresso Nacional.
Cala-se a Oposição, e ninguém pode mais criticar o Presidente Lula e
sua política econômica. O pa, isso é um descalabro.

O Parlamento existe, exatamente porque há posições diferentes: a
maioria e a minoria. Portanto, fazer análise dos projetos que aqui
estão é um dever nosso, como Deputados Estaduais, assim como os
Deputados Federais têm o dever de analisar os projetos federais.
Aliás, os Deputados Estaduais devem também analisar a política
econômica federal.

Embora Lula tenha sido reeleito, não significa isso que outros
políticos não possam ter opinião diferente. O Deputado Domingos
Sávio, por exemplo, teni todo o direito de opinar sobre a política
econômica do governo Lula, embora o Presidente tenha recebido mais
de 65% dos votos em Minas Gerais. Desse modo, coloco-me também
no dever e no direito de me opor ao choque de gestão e à política do
Governador Aécio Neves nesse caso particular.

Apontei três projetos do, Governador, não para sobre eles fazer uma
discussão preconceituosa ou tentar evitá-la com sofismas. São três
projetos que estão na Casa, os quais julgo que não devem ser
aprovados. Um deles é o do lpsemg.

Sendo certo que o Estado tem uma dívida com o Ipsemg, de
dinheiro dos próprios servidores, é correto que proclame anistia para
si próprio, de modo que hão tenha de pagar o que deve ao Instituto?
Sinceramente, não acho isso correto. Aliás, nem base legal sustenta
um governo decretar ou aprovar uma lei que o anistie de pagamentos.
Se assim fosse, seria muito bom. O PMDB tem razão quando diz que
poderíamos, dessa forma, resolver vários problemas no mundo. O
Brasil poderia, por exemØlo, dizer que a dívida externa não seria paga,
aprovar um projeto no Congresso Nacional e extinguir suas dívidas
com qualquer um.

E as Prefeituras também poderiam fazer isso com o Estado e a
União. Esse projeto não tem sustentação. Não consigo ver uma
defesa correta. O fato de o projeto ser aprovado agora não apaga em
nada os erros do passado. Trata-se de uma dívida existente.
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Esse projeto não merece ser aprovado pela Assembléia Legislativa
pelo seu conteúdo. Discuto aqui o seu conteúdo. Isso é importante.
Esse projeto significará um esfacelamento ainda maior do lpsemg,
que já não está bem das pernas. O Deputado Antônio Júlio tem toda a
razão: o lpsemg não atende no interior, e as reclamações são
constantes. Todos os Deputados sabem disso. Quando vamos ao
interior, recebemos várias reclamações da ineficiência do lpsemg. Isso
ocorre pela completa ausência de verbas e pelo esfacelamento do
órgão.

Agora, se o Estado deixar de pagar o que deve ao Ipsemg, mais
arrochada ficará a situação do órgão e pior ainda o nosso Instituto. E
preciso pensar uma política de socorro ao Ipsemg, pois acredito que
ele deva existir. A não ser que o governo considere que ele não deva
existir, deva ir para uma Oscip, deva ser privatizado, mas tem de
colocar claramente o que pretende.

Defendo a política de salvar o Ipsemg, e não a de enterrá-lo. Se a
intenção do governo é, como eu já disse, privatizá-lo, entregá-lo a
uma Oscip ou deteriorá-lo completamente, que abra o jogo. O
conteúdo tem de ficar claro para votarmos o projeto.

Simplesmente anular uma dívida e o Estado deixar de pagar aos
servidores o que deve, não é correto. Esse é o sentido da nossa
crítica a esse projeto, ao seu conteúdo. Não quero discussões
preconceituosas, nem ataques a isto ou aquilo, em nome de não fazer
a discussão do conteúdo do projeto.

O segundo ponto se refere ao problema da política remuneratória.
Não sei se os Deputados verificaram o conteúdo do projeto que aqui
chegou. Aprovamos os planos de carreira. Neles, o servidor teria sua
promoção ou progressão automaticamente, independentemente das
condições financeiras do Estado, que buscaria viabilizar a promoção e
a progressão desse servidor.

Portanto, se o servidor fez um curso, teria direito à promoção. Se ele
passa na avaliação de desempenho e tem tempo suficiente,
automaticamente terá sua progressão.

O projeto que veio agora a esta Casa tira a forma automática e
passa não apenas a conceder reajuste caso o ICMS cresça e vença
outros obstáculos, mas também a incluir a promoção e a progressão,
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que eram automáticas no, plano de carreira aprovado. Ou seja, trata-
se de um golpe no servidor.

Houve uma discussão que durou quatro anos, num processo
extremamente demorado e, agora, o governo diz que aquilo não
valeu e que o que valerá está condicionado ao crescimento do ICMS e
a tantos outros obstáculos. E uma corrida de obstáculos. Se o
servidor, coitado, consegLiir vencer os obstáculos, cairá morto e, com
o choque de gestão, não terá sequer socorro médico. Então, esse é
um projeto de conteúdo político. Houve um retrocesso do que foi
discutido.

O terceiro é o projeto da Copasa. Ele tem de responder ao conteúdo
citado pelos Deputados Antônio Júlio e Adalciever Lopes. Digam-me o
que será feito com a empresa deficitária da Copasa? Quem pagará a
conta do déficit? Essas perguntas não foram respondidas. Será ela
posteriormente privatizada como o foi a Cemig? A Cemig foi
privatizada na época do governo Azeredo.

Meu tempo já se esgotou, não tenho aqui nenhum instrumento para
defender o governo passado, o Sr. Itamar Franco, que até apoiou o
governo Aécio Neves, •mas tenho de fazer justiça. Já disse ao
Deputado Miguel Martinique ele é um ingrato. Acredito que o Aécio
não seja tão ingrato quanto ele, pois foi apoiado pelo Itamar Franco
por duas vezes. Mas a ingratidão do Deputado Miguel Martini é algo
que nos assusta. Fala cmo se o ex-Governador Itamar Franco não
tivesse importância no processo eleitoral do governo Aécio Neves.
Aliás, o grande erro do Itamar Franco foi apoiar, por duas vezes, o
Aécio.

Algumas ações não foram erros, e sim acertos: evitar a privatização
da Cemig e de Furnas. Nesse ponto de vista, concordo com o Itamar
Franco. Agora, dizer qpe ele endividou o Estado também não é
verdade.

A dívida vem sendo acumulada pelo Estado há muito tempo, desde
o governo Hélio Garcia e se aprofundou mais com o ex-Governador
Azeredo, que vendeu o Bemge, o Credireal e a Cemig, mas esse
dinheiro não foi suficiente para tirar a dívida do Estado, foi mal gasto,
porque continuou endividado. Essa dívida foi negociada entre o
Governador Eduardo Àzeredo e o Presidente Fernando Henrique
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Cardoso. O Estado, hoje, deve mais de R$40.000.000.000,00.
Essa dívida foi reajustada, em termos do INPC, num negócio

malfeito entre o Azeredo e o ex-Presidente Fernando Henrique, que
levou ao endividamento. Concordo que não é culpa do Governador
Aécio Neves, a dívida foi negociada pelo Governador Azeredo com o
ex-Presidente Fernando Henrique. Essa é a dívida a que o Estado
está submetido. Foi uma má negociação feita por todos os Estados,
inclusive o nosso.

As críticas que faço aos projetos aqui existentes são em relação ao
conteúdo. Temos que saber como votaremos esses projetos. Na
minha opinião, os projetos do lpsemg, da política remuneratória e da
Copasa não podem ser aprovados, porque, no seu conteúdo, são
equivocados. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero dizer ao nobre
Deputado Rogério Correia que nunca fui apoiado pelo ex-Governador
Itamar Franco. Ele foi, o partido dele foi, teve Secretaria, teve tudo,
então ele tem que fazer esse papel mesmo, tem que defender o
Governador Itamar Franco e aqueles que se deliciaram, concordaram
e apoiaram o governo Itamar Franco. Eu, não. Continuo pensando a
mesma coisa, nunca mudei e continuo dizendo aquilo que é verdade.
O Governador Aécio Neves assumiu o governo Itamar Franco com um
déficit de R$2.400.000.000,00.

E ele mistura a dívida fundada com o déficit orçamentário, mas são
coisas distintas. Na época da negociação da dívida, ela pode não ter
sido boa, e não foi boa para nenhum dos Estados, mas a situação era
muito pior, porque era preciso ir ao mercado captar recursos para
pagar juros de "overnight" para garantir a dívida que foi herdada do
passado e que também não foi feita no governo Eduardo Azeredo.

Essa discussão é boa, principalmente vindo do PMDB e do Partido
dos Trabalhadores, pois mostra que tanto os Deputados do PMDB
quanto os do Partido dos Trabalhadores, que estão se alinhando em
âmbito federal, estão conscientes da necessidade de o governo
federal fazer um reescalonamento dessa dívida, de modo que
comprometa um percentual menor da receita orçamentária do Estado.
Essa é uma notícia até boa. O Estado de Minas Gerais fica satisfeito
com isso.
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Dívida é uma coisa; déficit orçamentário é não ser capaz de gerir o
Estado no que ele recebee no que ele tem que gastar. Isso mostrou
competência, o choque de gestão.

Há uma diferença muito grande entre ganhar uma eleição no
primeiro turno, com quase. 80% de votos, e ter que ir para um segundo
turno, numa briga, e coseguir a vitória. Há uma diferença muito
grande. Ganhar no primeiro turno significa ter aprovação. O segundo
turno é uma escolha entre duas possibilidades.

Fui Presidente de CPI e de comissão especial sobre o lpsemg no
governo anterior ao Aécio Neves e sei que o lpsemg era um desastre,
um verdadeiro descalabro. Notícias sobre desvios e corrupção
chegavam à Assembléia toda hora. Lembro-me muito do então
Prefeito de Pedro Leopoldo, Deputado Marcelo Gonçalves, que toda
hora trazia notícias absurdas sobre o lpsemg. E o que se passa com o
Ipsemg? A situação é grave. Fizemos esse debate há pouco tempo,
quando percorremos o Estado de Minas Gerais discutindo sobre isso.
O lpsemg precisa ter urna melhor condição financeira para dar um
atendimento de qualidade[q à saúde, principalmente no interior.

Isso significa que, se cair a obrigatoriedade - a ação está no
Supremo, com alguns votos dados -, a compulsoriedade de
contribuição, se a Assembléia, o Tribunal de Justiça, o Ministério
Público e o Tribunal de contas deixarem de contribuir, o lpsemg não
terá condições de atende: r aos servidores. Dependerá do governo do
Estado a continuação desse atendimento de qualidade. O Ipsemg
precisa, minimamente, ue cada contribuinte pague em torno de
R$50,00 "per capita" para fornecer saúde de qualidade.

O governo do Estado não deseja prejudicar o lpsemg. Pelo
contrário, isso poderá ser excelente para o instituto, porque o
pagamento está reesca!onado em 30 anos. O Governador poderá
pagar muito antes disso4 aumentando a cota do governo na área de
saúde, aumentando a cota do governo no lpsemg e em outros
setores, mas a dívida não precisa constar contabilmente. Considero
isso muito oportuno. cbnversei sobre esse assunto com o nosso
companheiro que realizou um trabalho belíssimo no lpsemg, o
Deputado Mauro Lobo, que afirmou ser isso muito interessante para o
instituto. Basta que a dívida não conste contabilmente, porque, de
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alguma forma, prejudicará o Estado de Minas Gerais como um todo.
Não se deve deixar de pagar o Ipsemg. Pelo contrário, pode
antecipar-se a cota de pagamento por meio do repasse de um
percentual maior para a área de saúde, o que viabilizará a saúde dos
servidores do lpsemg.

Como o ponto de vista sempre recai sobre determinados pontos,
necessitamos de todos os dados. Essa discussão é boa, o debate faz
bem, porque, com os dados objetivos colocados, com as reais
intenções expostas, poderemos fazer um julgamento. Pela fala do
Deputada que me antecedeu, parece que o governo pretende dar um
calote. E exatamente o contrário. O governo quer e precisa - até
porque é sua responsabilidade - viabilizar o lpsemg. Para viabilizá-lo,
é melhor que essa divida não esteja contabilmente no Estado, mas
que se faça um encontro de contas para que o Estado possa repassar
um percentual maior para cobrir esse débito num prazo menor, e isso
é possível, com ganhos para o servidor do lpsemg.

Se realmente for derrubada a obrigatoriedade de contribuição, o
lpsemg precisa ser revisto. Não é necessário privatizá-lo. Já
chegamos a essa conclusão, porque é o maior plano de autogestão
com absoluta condição de funcionamento. Visitamos os Estados do
Paraná e de Goiás e verificamos que isso é perfeitamente possível.
Temos um mútuo que nenhum plano de saúde tem, temos um HGIP
que nenhum outro plano de saúde tem, temos uma equipe de
servidores que nenhum outro plano de saúde tem. Então, temos
condições de ofertar não apenas aos servidores estaduais, mas
também aos seus dependentes, aos servidores de Prefeituras e a
outros servidores um atendimento de qualidade, sem privatizar o
instituto, que continua sendo o lpsemg dos servidores públicos de
Minas Gerais. Existem muitos modelos. Precisamos abrir a mente e o
coração para perceber que existem outras possibilidade e
necessidades. Não devemos ficar apenas com o discurso de que o
Estado deixará de pagar a dívida, de que não deseja pagá-la.

E o contrário; há muitas maneiras de viabilizar o lpsemg, e nós
discutimos esse assunto. E uma delas é esta: se cair a
compulsoriedade, todos os servidores teriam de ser atraídos. Vimos
que o plano de saúde pode ser gerido pelo próprio lpsemg, ao menor
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custo hoje existente no mercado e com melhores condições de
atendimento. Percebemos isso em outros Estados e temos perfeitas
condições de fazê-lo aquiJ

Em relação à política •remuneratória, o governo está enviando o
projeto para cá, conforme combinado. Vamos proceder à discussão.
Se for preciso aperfeiçoar alguma coisa, isso será feito. A intenção do
governo é melhorar ainda mais a situação do servidor - não com esse
discurso assustador, que hão encontra fundamento no real.

As discussões devem der realizadas, mas precisamos trazer dados
reais. O que é melhor pára o povo mineiro? O que é melhor para o
servidor, especialmente para o lpsemg de um modo geral? Temos
modelos extraordinários. Esqueçam. Privatizar o lpsemg seria um
golpe contra o Estado, contra o servidor, contra tudo. Só mesmo uma
mente doentia faria tal . coisa. Não há absolutamente nenhuma
necessidade disso, e os dados, os levantamentos, os cálculos
atuariais estão disponíveis.

Só para citar algumas informações, um plano de saúde estrutura-se
na sua área comercial, na sua área de publicidade e na contratação
de prestadores de serviço. O lpsemg já tem os servidores e não
precisa de um departamento comercial, porque os servidores já têm o
desconto em folha. Ele precisa criar um modelo de autogestão,
perfeitamente possível com o mútuo maravilhoso que tem, que são os
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, podendo agregar
servidores dos Municípios, de Câmaras Municipais. Mas não da forma
como era, em que, por exemplo, uma Prefeitura pagava R$1 0,00 para
cada dependente. Assim não tem condições. Aqueles que não são
servidores públicos estaduais podem contribuir com um valor maior,
que será infinitamente menor que o cobrado por qualquer plano de
saúde. Não se encontra no mercado plano de saúde a menos de
R$200,00 - um ruinzinho custa R$150,00. Com o lpsemg
administrando, dá para fazer na faixa de R$80,00. Baixíssimo. E mais
ou menos a contribuição dos servidores da Assembléia.

O Hospital Governador Israel Pinheiro é extraordinário. Temos um
centro de atendimento oontológico de primeira linha. Nenhum plano
de saúde tem isso! Então, temos como fazer. Deputado Rogério
Correia, estou com V. Exa.: somente uma mente doentia poderia
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pensar em privatizar o Ipsemg, porque não há nenhuma necessidade
disso. E podem ficar tranqüilos que não é neste governo que isso
acontecerá.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, só uma rápida
participação, até para responder ao Deputado Domingos Sávio e ao
próprio Miguel Martini. Somos a favor de um governo que funcione
para o povo mineiro. O PMDB e eu, principalmente, lemos lutado
muito por isso. Fui talvez o único companheiro e Presidente desta
Assembléia que enfrentou o governo, mostrando as mazelas de parte
daqueles que lá permanecem, indiferentes ao próprio governo,
querendo fazer mudanças que prejudicariam o povo mineiro.

O Governador Itamar Franco nos atendeu várias vezes e fez com
que fossem retirados vários projetos, porque informamos a ele que
não poderiam tramitar, por não serem para o povo mineiro nem para o
governo.

Naquela época, a Assembléia teve uma participação muito grande,
foram várias as CPIs e comissões especiais para discutir a situação
do governo, e não a do Governador. Essa diferença tem de existir.

Fico feliz quando vejo o Deputado Miguel Martini dizer, de forma
muito clara, que o que ele quer é apenas deixar de contabilizar o
déficit do lpsemg. Foi exatamente isso que aconteceu com o déficit
zero. Apareceu um inventor, um camarada mais inteligente do que os
outros, que parou de contabilizar o não-pagamento da parte da dívida
do Estado, o que, no governo anterior, a própria Secretária de
Fazenda contabilizava como déficit, e esse era o déficit do Estado.
Tanto é que o governo Aécio Neves só foi descobrir isso no meio do
primeiro ano de seu governo, justamente porque apareceu essa
pessoa mais inteligente do que os outros para lhe dizer que existia a
dívida, mas que ela não deveria ser contabilizada como déficit.

Digo isso só para deixar claro que não queremos fazer oposição. O
que queremos é o Estado funcionando. Queremos que o Estado seja
um bom Estado para todos nós, porque, se o governo estiver
funcionando, ele será um bom governo.

O PMDB teve uma participação no choque de gestão do Governador
Aécio Neves, quando aprovamos aqui, no final do governo Itamar
Franco, a lei delegada. Eu era contra essa lei, porque achava que
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quem deveria fazer as ; leis era a Assembléia Legislativa. Mas,
atendendo aos argumentos da equipe de transição do Governador
Aécio Neves - da qual eu era o Presidente -' disse que a única forma
de se fazerem algumas mudanças no Estado seria por lei delegada.
Não criei dificuldade pára aprovar a lei; pelo contrário, nós a
aprovamos 22 dias antes do prazo final, como desejado, ainda no
governo Itamar Franco.

Quando levantamos essas questões, é porque queremos um
governo que funcione. Não estamos aqui para discutir com a pessoa
do Governador Aécio Neves, porque, daqui a quatro anos, o seu
mandato vai passar e o governo continuará do mesmo jeito. São
sempre essas pessoas pensantes que querem cometer essas
loucuras.

Fizemos agora a desvêrticalização da Cemig. O PMDB segurou a
discussão por vários dias, e a Cemig não queria entrar na discussão.
Tive de falar com o Líder . do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho,
afirmando que não havia necessidade de se fazer uma discussão
pública e propondo quefôssemos até a Cemig. Foi o que nós, um
grupo de Deputados, fizemos.

Estava claro: não houve desverticalização nenhuma. Tratava-se
apenas de uma imposição do governo federal, por meio do Ministério
das Minas e Energia, desde a época do Governador Itamar Franco,
que não concordava com isso. O que aconteceu foi que aprovamos a
lei aqui, e não se desverticalizou nada. A situação continuou a
mesma; o que mudou foi o contador, porque os Diretores e os
gerentes continuaram os mesmos. Apenas criaram-se três empresas
separadas, e, com isso, I

a nossa energia passou a ser a mais cara do
Brasil. E lógico que o custo aumentou, porque foi preciso dividir o
custo da energia paratrês empresas, apesar de a diretoria ter
continuado a mesma, mudando-se apenas o contador.

Esse é o questionamento que o PMDB tem feito, e esperamos que o
Governador Aécio Neves, que vai tomar posse agora, no dia l Q de
janeiro, tenha uma grande gestão à frente do governo do Estado. Mas
isso não nos vai impedir de levantar e discutir algumas questões. E
para isso que fomos reeleitos e eleitos, no caso daqueles que vão
chegar para um primeiro mandato: para levantar aquilo que achamos
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que é equivocado.
Quanto ao problema da Cemig, após a minha ida até lá, fui o único

que votei contra, porque lá trás fizemos vários movimentos para votar
contra, mas estava consciente de que não estava havendo
desverticalização nenhuma, e sim sendo aumentado o custo
operacional da Cemig para atender aos interesses do governo federal,
oriundos do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. E o
Lula, que, naquele período tinha sido contra o governo Fernando
Henrique, impôs mais uma vez, sem analisar as conseqüências da
desverticalização numa estatal do porte da Cemig... Isso apenas
aumentou o custo da energia elétrica para o povo mineiro.

Quero deixar bem claras essas questões, para dizer que o que está
havendo no serviço público é a mudança de contabilidade. Quando o
governo tem para receber aqueles créditos que ele não recebe de jeito
nenhum, dívida de quem quebrou e depois sumiu ou de quem não
existe ou é laranja, principalmente na Secretaria de Fazenda, que tem
mais de 150 mil ações na Justiça - é tanta competência que tem 150
mil ações na Justiça -, o governo contabiliza isso como um fluxo de
caixa, uma possibilidade de caixa. Mas, quando ele deve, ele tira, não
é déficit.

Acho que temos de fazer essa discussão, mesmo que votemos da
forma como eles querem, mas temos de votar conscientemente,
sabendo que estamos votando e que o governo está modificando a
lógica de se fazer a contabilidade pública. Entendo isso, já fui Prefeito
e sei que há hora em que o governo precisa de alguns mecanismos
para administrar, pois a burocracia é tanta que, às vezes, não é criada
pelo próprio governo, mas por emenda constitucional, pelo governo
federal. Hoje há também as agências nacionais, como as de energia e
de telecomunicações, impondo normas a toda hora. Todo mundo
legisla neste país, menos o parlamento, menos o Congresso Nacional,
menos a Assembléia. Todos determinam.

Hoje acompanhei uma discussão, Sebastião, do Senador Antônio
Carlos Magalhães, fazendo um projeto de lei para regulamentar a
venda do pãozinho, porque o lnmetro determinou que o pão só pode
ser vendido no quilo, esquecendo que o Estado de Minas Gerais tem
853 Municípios e, em mais de 500 Municípios, nem se sabe o que é
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uma balança de precisão.. Como vão vender o pão no peso? Fazer um
projeto de lei para regulamentar o preço de um pãozinho é uma
brincadeira. O parlamento precisa ter mais responsabilidade.
Precisamos discutir coisas sérias. Não é fazer oposição pela
oposição, porque fazer oposição é muito fácil. Posso chegar aqui e
falar que o cabelo de V. Exa. está mal penteado; não tem nada a ver
uma coisa com a outra, mas é oposição. Posso dizer que o senhor
está com a mão rosto está triste. Essa não é a oposição que
queremos fazer, queremos fazer oposição de discussão de mérito, de
coisas concretas para melhorar este país, com responsabilidade. Acho
que está faltando isso.

Hoje fiquei triste quando vi essa notícia nacional e a imprensa dando
destaque a um projeto de lei, Rogério Correia, para regulamentar a
venda do pãozinho. Será que não temos coisa mais importante para
discutir? Será que não há coisas que estão afligindo o povo mais do
que a venda do pãozinho? Infelizmente, quantas pessoas do interior,
do mundo afora estão passando dificuldades e só comem pão no
sábado, quando recebem o recurso? E estamos discutindo a venda do
pãozinho, que tem de ser no peso, que o peso aumentou, diminuiu,
aumentou o tamanho do 'pão.

O PMDB se propõe a fazer discussões sérias, podemos dizer isso,
pois participamos do choque de gestão do Governador Itamar Franco.
Foi o PMDB que deu estrutura aqui para a votação da lei delegada.
No primeiro momento, avisamos o Governador Itamar Franco que não
a votaríamos por questão de princípio, mas depois entendemos que
era uma lei necessária para uma mudança, pois víamos as
dificuldades que o Governador enfrentava no seu governo - talvez por
falta de pulso mesmo du por falta de visão administrativa, não vou
discutir. Entendemos e votamos, não criamos nenhuma dificuldade.
Votamos porque acreditávamos, como continuamos acreditando, que
o Governador Aécio Neves tem capacidade de fazer um bom governo.
Mas, para ele ter essa capacidade, tem de haver aqui, na Assembléia,
essas discussões, porque não podemos cobrar do Governador,
Deputado Sávio Souza Cruz, que ele entenda de tudo isso, que entre
no mérito do lpsemg, que saiba de contabilidade, disso e daquilo, pois
ele não vai saber. A responsabilidade é nossa de fazer, de mostrar ao
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Governador o que está errado, equivocado, porque, quando se aprova
uma lei boa, é o Governador, quando se aprova uma lei ruim, vamos
bater em quem? As vezes, o Governador não é o maior culpado,
apesar de ser quem sanciona a lei.

E essa a discussão que queríamos fazer, principalmente nesses
dois pontos. Temos experiência, Miguel Martini. V. Exa., como
Oposição na época do Governador Itamar Franco; nós, como
Situação, temos experiência com relação ao que se passou no
Ipsemg. Acho que aí temos de consertar o que entendemos que
estava errado, consertar agora, para o próximo governo, nesses
quatro anos ou daqui a 10 anos, 12 anos, pois passamos pela mesma
história do problema de desverticalização e da privatização da
Copasa. Já vivemos isso. A Assembléia fez uma CRI, e tudo foi
apurado, apesar de não ser divulgado. E essa a discussão que
queremos fazer, até para preservar a imagem dessa liderança
mineira, que é o Governador Aécio Neves. Todos nós, mineiros,
temos de ter a responsabilidade de preservá-lo. Mas não vamos
preservá-lo puxando saco, escondendo a poeira debaixo do tapete.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Devo agradecer ao
nobre Deputado Antônio Júlio, mas gostaria de explicar-lhe que esta
Presidência tem tido enorme paciência para o engrandecimento da
discussão neste Plenário. Então, minha tristeza não é pela paciência,
e sim pelo dever de ofício de ouvir todos os Srs. Deputados.

Quanto ao meu cabelo, lamentavelmente, não tenho jeito de colocar
uma peruca. Entendo que V. Exa. tem um cabelo bem melhor que o
meu, mas a vida, às vezes, dá-lhe algumas coisas externas e tira-lhe
outras internas. Sinto-me muito bem internamente, por ter uma
enorme paciência e uru juízo enrolado como os meus cabelos
cacheados. Só peço a V. Exa. que entenda que sou um tanto mais
velho que o senhor, e as modificações, com a velhice, tornam-se
claras e evidentes.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, uma frase antiga dos
políticos diz que "adversário, quando não tem defeito, você põe". Não
quis dizer... Eu poderia referir-me a vários defeitos imperceptíveis aos
olhos dos outros, mas visíveis aos meus. Portanto, foi apenas uma
brincadeira. V. Exa. tem tido um comportamento exemplar em prol da
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democracia, deixando que as coisas aconteçam e que os Deputados
se manifestem. Também entendo, pelo Regimento da Assembléia,
que teria outras formas de me manifestar. Temos outros mecanismos
para tanto. Mas, como houve essa discussão, que estava faltando ao
Parlamento, que se encbntra muito apático, acho que foi uma boa
oportunidade. E V. Exa. conduz o trabalho com muita tranqüilidade.
Peço-lhe desculpas pela minha brincadeira, que foi apenas para
exemplificar. Quando queremos fazer oposição, questionamos a
postura da pessoa, o terno, o cabelo, o bigode, a barba, os olhos. E
não nos queremos comprometer nem fazer esse tipo de brincadeira,
que pode ser interpretada como de mau gosto. Mas creia que foi
apenas para exemplificar e dizer que política a gente faz com
seriedade, e não apenasoposição pela oposição.

O Sr. Presidente - Gostaria de explicar ao nobre Deputado Antônio
Júlio que estarei aqui até às 1 3h59min para ouvir os Deputados.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado pela sua paciência
de aqui nos dar a possibilidade de travarmos um debate rico. Fico
100% com o posicionamento do Deputado Miguel Martini, que faz um
resgate histórico de algumas questões. Mas não poderia calar-me
diante de algumas coisas que foram ditas. Como parlamentar da
Oposição - e o Deputado Miguel Martini era um de seus Líderes no
governo passado -, também votamos uma lei delegada em que o
Governador Itamar Franco solicitou delegação da Assembléia
Legislativa para dar autento aos servidores públicos. Não entrarei em
seu mérito, mas reconheço a importância, no início e mesmo antes do
governo, de a Assembléia Legislativa ter dado ao Governador Aécio
Neves a possibilidade de montar uma estrutura sonhada para o
governo que está se encerrando. Fui, de alguma forma, provocado
para me manifestar porque participei, especialmente, do início do
governo. O que foi montado neste governo possibilitou-lhe efetivas
condições de investimento para que pudesse cumprir suas
obrigações. Alguns tentam mostrar que o choque de gestão, a
austeridade com as contas tem sido apenas propaganda, o que não é
verdade. Tive a oportunidade, junto a vários companheiros, de montar
as secretarias deste go''erno. A Secretaria de Desenvolvimento Social
e Esportes não existia. Eram, pelo menos, quatro pastas que se
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fundiram. Direitos humanos eram da alçada da Secretaria de Justiça;
a Setascad era outra secretaria; esporte era de uma outra também.

Para que fosse possível o menor gasto, todas essas secretarias
foram reunidas. Mais do que isso: havia políticas que poderiam
perfeitamente estar próximas. Por exemplo, sabemos que hoje o
esporte é um grande gerador de emprego e renda, e a possibilidade
de o termos junto à política do trabalho foi muito importante. Temos,
neste governo, mais de 5 mil técnicos treinados a partir da
possibilidade de contar com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT -, e hoje esses são os técnicos do esporte em
Minas Gerais. Temos um esporte que cresce a partir disso e sabemos
que tudo foi feito com a ajuda do Conselho Regional de Educação
Física. Então, Sr. Presidente, tenho de dar esse testemunho, porque
havia em Minas Gerais mais de 20 secretarias, e hoje há 15, mais 2
extraordinárias. Essa foi uma possibilidade de enxugamento de gastos
com pessoal terceirizado.

Outra coisa importante que ocorreu foi que o governo, praticamente
desde o início, realizou suas compras baseadas em pregão eletrônico,
com um sistema único de compras, o Siad. Todos esses instrumentos
foram valiosos para que, efetivamente, o governo gastasse menos e
realizasse uma gestão enxuta e um choque de gestão. A princípio,
Deputado Miguel Martini, o Governador determinou que, depois de
criada a secretaria, deveríamos realizar um corte de 20%. Fizemos
esse corte. Depois, mais 10%. Então, iniciamos o governo com 30%
de corte nas secretarias, e o interessante foi que realizamos os cortes
e a secretaria, ainda assim, movimentou-se - uma secretaria
importante na área social. Foi incluído nela um programa da área de
assistência social, o Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas.
Temos um número: ele se iniciou com R$20.000.000,00 e agora já vai
aportar R$78.000.000,00 na inclusão social de famílias
vulnerabilizadas, em Minas Gerais.

Então, queria esta oportunidade e agradeço muito ao Deputado
Rémolo Aloise a possibilidade desse testemunho pessoal. Não é uma
fantasia; isso aconteceu no Estado de Minas Gerais, o que possibilitou
reconhecimento do trabalho do Governador Aécio Neves e de sua
equipe por parte dos mineiros. Também a Assembléia Legislativa deu
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grande contribuição, quêr seja quando votou a lei delegada ou
aprovou a reforma administrativa feita pelo Governador, quer seja na
revisão do Plano Plurianrual de Ação Governamental - PPAG -, nas
leis orçamentárias. Tivemos, por parte da Assembléia e do governo,
interação para que ocorresse discussão, algumas vezes ou na maioria
delas, neste Plenário. A presença do Deputados, das entidades e
organizações e do povo de Minas Gerais possibilitou que o governo
obtivesse êxito nesse choque que ocorreu.

Por fim, Sr. Presidenté, também lembraria um outro instrumento
utilizado neste governo que a mim parece fundamental. Desde o
tempo em que presidi, aqui, uma CRI que investigou a facilitação na
obtenção da Carteira de Habilitação, tive a oportunidade de ver o
modelo das auditorias setoriais em Nova lorque. O Departamento de
Motores e Veículos de Nova lorque tem uma auditoria setorial ligada à
Auditoria-Geral do Estado de Nova lorque, e isso foi implantado em
Minas Gerais. Todos nós, Secretários, Presidentes de autarquias e
órgãos do Estado de Minas Gerais, temos auditorias permanentes
ligadas ao Auditor-Geral do Estado de Minas Gerais. Então, eu,
quinzenalmente, mensalmente, tinha relatórios da minha gestão.
Poderia até ter algum efro na minha gestão, mas saberia e poderia,
imediatamente, tomar decisões e atitudes em relação a equívocos que
pudessem ocorrer.

Portanto, fui impelido a dar esse testemunho pessoal e parece-me
que também a população de Minas Gerais reconheceu esse esforço,
esse trabalho que, de alguma forma, não foi apenas do Governador
Aécio Neves e de su'a equipe, mas também desta Assembléia
Legislativa, que deu grande contribuição para que Minas Gerais
tivesse hoje equilíbrio nas contas.

E fundamental esse equilíbrio das contas para a saúde do Estado de
Minas Gerais, que hoje tem previsão no Orçamento de 2007, em
discussão, de R$2.000.000.000,00 de investimento. E muito para um
Estado que experimentou essa recuperação, que creio não ser de
uma pessoa, mas de uma equipe e dos Poderes, sendo que o Poder
Legislativo teve papel fundamental em tudo isso.

Muito obrigado pela sua paciência. Ainda bem, Presidente, que,
como médico, sua especialidade não é cirurgia, porque, se fosse, o



497

senhor já teria feito um corte rápido. O senhor permitiu que
fizéssemos um debate rico nesta manhã.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, primeiramente
quero cumprimentá-lo por esse espírito democrático, e é característica
dos democratas a paciência. Na verdade, precisa existir o debate,
pelo que louvo V. Exa. Observamos que o debate político está morto
em Minas Gerais. Não há mais espaço para ele. Há um senso comum,
um discurso único, o que não constrói nada nem contribui para o
aprimoramento de nossas instituições.

E muito importante que o debate ocorra, mas mais importante ainda
é que as instituições exerçam seu papel. O Deputado Antônio Júlio
trouxe à baila uma questão que, a meu juízo, é a mais importante
neste momento, ao dizer que hoje o Executivo, o Judiciário, o
Ministério Público e a imprensa legislam, e as Casas Legislativas
perderam muitas de suas atribuições.

Por isso é fundamental que todos nós, em Minas Gerais, reeleitos ou
eleitos para uma nova legislatura, tenhamos, de fato, a disposição de
fazer desta Casa uma Assembléia Legislativa, e não, como ela
lamentavelmente vem sendo, uma Assembléia homologativa das
vontades do Poder Executivo.

Tratamos aqui do lpsemg. A origem dessa dívida do lpsemg vem do
governo Eduardo Azeredo, quando o recurso era tirado da folha dos
servidores, mas não repassado ao Instituto, num caso clássico de
apropriação indébita. Falamos sobre a dívida fundada com a União,
cuja negociação também foi feita no governo Eduardo Azeredo. Esse
governo foi também aquele que tentou entregar a Cemig, em um
processo revertido não pela força das armas, mas pela Justiça, tão
danoso era ao povo de Minas o acordo que havia sido feito com o
chamado sócio estratégico, para quem se deu uma empresa, a maior
que os mineiros construíram em sua história.

Esse governo permitiu que se colocasse em xeque a própria
existência do Estado mineiro, quando uma corporação da história e da
tradição da PMMG se pôs em revolta, colocando em risco não só a
população, mas também a própria existência institucional do nosso
Estado. Um governo que, entre outras coisas, passa à história como
idealizador, construtor e aquele que se utilizou dos primeiros túneis do
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chamado "valerioduto".
Naquele tempo era aprovado tudo que era mandado para esta Casa.

Precisamos fazer resgates. Terá havido alguma coisa errada no
governo Aécio? E possí'eI que sim. Terá havido algo equívoco no
governo Itamar Franco? E possível que sim, também. E necessário
que nós, aqui, na Assembléia Legislativa, façamos nosso papel, e não
permitamos que essas l avaliações sejam feitas "a posteriori". As
proposições precisam, no presente, ser aperfeiçoadas não apenas
numa lógica de quem é favor ou contra o governo, mas de quem é a
favor, permanentementee sempre, do povo de Minas Gerais. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Miguel Matini - Sou apaixonado pelo Poder Legislativo
e sonho com um Poder Legislativo cada vez mais verdadeiramente
independente e que as regras do jogo sejam aperfeiçoadas.

Sabemos que isso passa pelo Orçamento do Estado, pelos
instrumentos de planejamento público e, até mesmo, por uma
mudança de presiden1alismo para parlamentarismo. Aí, sim, o
Parlamento se fortalece. Mas, enquanto essas regras não são
moditicadas, creio que quase a totalidade dos Deputados desta Casa
pode testemunhar que nunca houve, como no governo Aécio Neves,
tanto espaço para o diálogo, para os debates, para as discussões,
haja vista que uma Oposição de aproximadamente 20, 25 Deputados -
considerando o PT, o PdoB, uma parte do PMDB e um ou outro que
faz oposição a Aécio Neves - foi capaz de aprovar todas as propostas,
fazendo-se algumas modificações.

Muita coisa foi aprimorada nesta Assembléia Legislativa porque o
Governador Aécio Neves, democrata que é, parlamentar que foi e
presidiu a Câmara Federal, assim quis. Nós - eu, como Líder da
Maioria, e o Deputado Alberto Pinto Coelho, como Líder do Governo -
sempre nos pautamos pela discussão, pelo diálogo. E quantas coisas
foram cedidas exatamente para mostrar o respeito que o Governador
tem pelo Parlamento, como não tivemos em outras épocas.

Quanto a dizer que o 'Nalerioduto" começou em Minas Gerais, isso é
um engodo que o PT conseguiu incutir na sociedade brasileira, pois
são coisas absolutamente distintas. "Valerioduto" significa "mensalão";
"valenioduto" significa compra de votos; "valerioduto" significa compra
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de parlamentares. Isso é uma coisa, isso é "valerioduto". A outra coisa
é campanha eleitoral, algo completamente diferente. O que o PT
conseguiu, com muita competência, é fazer parecer que são a mesma
coisa, mas não são. A verba, o "valerioduto" não teve benefícios do
governo do Estado. Foi numa campanha eleitoral, e não feita pelo
Governador Eduardo Azeredo. Então, se algo está muito claro, o
Parlamento federal conseguiu entender. Agora, porque pegaram com
a boca na botija, tinha que trazer alguém para dizer que é igual, mas
não é igual, é muito diferente. Portanto, deixo aqui esse
esclarecimento.

Em segundo lugar, quero dizer ao Deputado Antônio Júlio que
também não é real dizer que se pega dívida podre para se colocar
como receita orçamentária. Estou com o Orçamento de 2007 na mão.
Deputado Antônio Júlio, não sei em quanto está exatamente agora,
mas, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, parece que está em
R$2.000.000.000,00 a nossa dívida ativa, mas sei que já chegou a
R$6.000.000.000,00 ou a R$7.000.000.000,00, enquanto a previsão
de receita é apenas de R$231.000.000,00. Ou seja, essa receita é
aquela que está absolutamente de acordo com a Lei n g 4.320.

O Governador Aécio Neves conseguiu, por meio do choque de
gestão, fazer planejamento. Não interessa para um governo que
planeja e que quer dar resultado estimar uma receita falsa para depois
não cumprir. Isso não é inteligente. Ele está prevendo
R$231.000.000,00 de receita, porque tem todos os dados de que irá
efetivar essa receita. Se assim não fosse, ele teria colocado
R$2.000.000.000,00 de receita. O Governador Aécio Neves foi o
primeiro Governador que teve a coragem de mandar para a
Assembléia um Orçamento deficitário, porque sempre se fez a receita
• partir da despesa. A lei diz que se estima a receita e, depois, se fixa
• despesa. No passado, isto acontecia: inventava-se receita. Mas
agora o Orçamento é real. Existem os planos estruturantes, com os
seus gerentes. Tem o PPAG, que está sendo anualmente avaliado
nesta Casa, que está fazendo correções de rumo, como nunca houve.
Isso faz parte do plano de gestão e é uma modernidade
administrativa, mas é preciso competência para fazê-lo.

Não há receita podre no Orçamento. Há receita previsível. Aquilo
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que é dívida ativa não está entrando como perspectiva de receita,
porque é podre e o governo já não precisa disso. No governo Aécio
Neves, pela primeira vez, o Orçamento deixou de ser uma peça de
ficção, Deputado Rêmolb Aloise. E V. Exa., com tantos mandatos
nesta Casa, como eu, viu quantos Orçamentos eram apenas
simbólicos. Faziam emendas que não seriam realizadas, colocavam
R$1.000,00 numa enenda qualquer para depois executar
R$1.000.000,00. Agora têm que haver recurso, e isso fez com que o
Estado pudesse promover negociações extraordinárias na contratação
de serviços. A incertezá de receber elevava os preços. Existiam
dívidas que já foram pagas. Agora, se está no Orçamento, será
executado. Faz-se o pregão, que permite baratear. Essa informação
não encontra fundamento no Orçamento de 2007.

Quero dizer que acho que o Parlamento precisa debater. E o debate
se dá não só com idéias, mas também com dados e fatos. E claro que
estará sempre aberta a possibilidade de sofismar, de cada um colocar
o seu ponto de vista. Cokno disse o Deputado Antônio Júlio, cada um
coloca o que lhe interessa. Concordo com ele. Oposição usa sempre
uma lupa para ver o cisquinho que está no olho do outro. Infeliz do
país, do Estado ou do Parlamento que não tem Oposição. Sempre
respeitei profundamentea Oposição, que tem um papel fundamental.
E a Oposição que tem a responsabilidade de olhar com lupa todos os
defeitos e trazê-los para discussão.

Quantas vezes, pela própria Oposição, identificam-se algumas
deficiências, alguns equívocos, alguns erros, e faz-se a correção de
rumo. E muito importante respeitarmos as idéias opostas, mas que
elas sejam fundamentadas, alicerçadas na verdade. Não dá para
inventar histórias e dizerL por exemplo, que o 'valerioduto" é a mesma
coisa. E completamente diferente. Graças a Deus, não acabou tudo,
mas essa campanha mostrou que o caixa dois já se reduziu bastante;
que o Poder Judiciário, pelo menos na parte eleitoral, teve mais
cuidado; e ainda vimos as cidades mais limpas.

Precisamos aprimorar a situação de uma vez por todas. A
Transparência Brasil já identificou que o grave processo de corrupção
existente no País começa nas campanhas eleitorais, nos
financiamentos não declarados de campanha, que depois têm de dar
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retorno.
Sr. Presidente, agradeço-lhe a paciência. Muito Obrigado.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não

poderia deixar de dar a minha opinião. Aliás, esta é uma discussão
importante e interessante, que caminha para a valorização do
Parlamento. Quando falamos Parlamento, referimo-nos às Câmaras,
às Assembléias e ao Congresso Nacional.

Quero concordar com a posição do Deputado Antônio Júlio e do
Deputado Sávio Souza Cruz, ao criticarem veementemente a relação
do Poder Legislativo com o Poder Executivo. A culpa não é do
Governador, do Executivo. A culpa é deste Parlamento, dos seus
membros. V. Exa. está aqui há quatro mandatos. Eu estou aqui há
três mandatos e acredito que não evoluímos nada. Aliás, ultimamente
pioramos a relação desta Casa como Poder. Quem sabe o
Governador Aécio Neves não tenha ciência da relação do Executivo
com esta Casa, que se dobra, de joelhos, a membros do Poder
Executivo? Isso é lamentável.

Considero importante esta discussão. Quero parabenizá-los por ela.
Deputado Rogério Correia, nesta legislatura, esta Casa não contou
com uma Oposição consistente. Em outras legislaturas, já tivemos
uma Oposição bem mais combativa. Na verdade, agora ela virou uma
massa. Quero externar isso não no intuito de criticar, apenas, mas,
quem sabe?, na próxima legislatura, possamos construir uma relação
mais produtiva entre o Executivo e o Legislativo, para o bem do
desenvolvimento de Minas Gerais.

Sr. Presidente, a gestão do Governador Aécio Neves é vitoriosa.
Não basta apenas a opinião de A ou B, temos de ouvir a opinião do
povo de Minas Gerais, que é sábio: aprovaram a gestão do
Governador Aécio Neves e a do Presidente Lula para a Presidência
da República. Portanto, a voz do povo realmente é da maior
sabedoria.

Só quero lembrar aqui alguns fatos. Nós, que somos Deputados -
como o Deputado Rogério Correia -, sabíamos da cobrança das
verbas retidas. Vamos lembrar-nos delas. Felizmente, isso está
resolvido. O atraso do 13 salário, que era pago em parcelas no ano
seguinte, foi resolvido; hoje é pago em dia. Temos de lembrar isso na
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relação do funcionalismo público.
Com relação ao déficit zero, na verdade

apresentar a contabilidade do dia-a-dia. O
precatórios e dívidas. Quero aqui defender a
governo evolua com essa relação. Ficar
realmente uma via-crúcisJ

ele é uma forma de
Estado possui muitos
sociedade, para que o

devendo ao Estado é

Quando o Estado fica devendo ao cidadão, enrola por 10, 15, 20
anos, como foi o caso dos funcionários da Epamig, que estão
recebendo, no governo Aécio Neves, uma dívida do Governador
Newton Cardoso. E uma dívida de 20 anos atrás, em relação aos
gatilhos e à URP. Estamos evoluindo.

O Estado tem problemas sérios, e o lpsemg é um deles. Concordo
com o Deputado Rogério Correia de que as reclamações sobre o
lpsemg no interior são diárias. Basta conversarmos com os
funcionários públicos pata que essa demanda seja apresentada. O
Estado tem problemas edil relação à Uemg e à Fapemig, com poucos
investimentos na pesquisa. São coisas que temos que corrigir e, para
isso, temos que produzir mais. Não tenho dúvidas de que o Estado
tem uma equipe muito boa, com o Anastasia, o Brumer e o Marco
Antônio, mas temos que produzir mais. O Brasil é um País muito
pesado, que precisa das reformas tributária e trabalhista. Percebemos
uma pressão muito grande contra a chamada terceirização, essa
relação de trabalho que está muito defasada. E, com isso, o Brasil não
produziu. Nos últimos 10 anos, o Brasil produziu a metade do que o
mundo produziu em média, gerando menos empregos. Para resolver o
problema do déficit para pagar as dívidas, temos que produzir mais.
Essa é a tônica. O Brasil está produzindo pouco. Felizmente, Minas
Gerais tem produzido um pouco acima da média nacional. Esse é um
fato importante. O PIB de Minas Gerais tem crescido mais do que o
PIB nacional. Precisamos corrigir essas distorções. O Presidente
chama todos para fazer o pacto do desenvolvimento. Temos que
entrar nesse barco e corrigir as mazelas deste país para não
precisarmos pensar em dívidas, mas em progressos, aumento de
salário dos servidores públicos, diminuição da carga tributária e
diminuição das taxas de juros. Isso é o que fará o Brasil desenvolver-
se.
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Parabéns aos Deputados e a V. Exa. pela paciência de permitir o
debate. São apenas 20 anos de democracia ininterrupta. Em 506 anos
de Brasil, estamos aprendendo a democracia. As distorções existem,
e não é culpa de ninguém, mas sim de um processo. Construiremos
um país melhor e um Estado de Minas Gerais melhor por meio do
processo democrático. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Em primeiro lugar, quero dizer que
concordo com algumas questões pontuadas pelo Deputado Paulo
Piau, que falou sobre questões relacionais importantes. Concordo com
o Deputado, porque precisamos fazer esse debate nacional, diminuir
taxas de juros e buscar o crescimento econômico. Tenho certeza de
que V. Exa. poderá ajudar no Congresso Nacional para que esse
debate se efetive e o Brasil possa caminhar nessa direção.

O papel que a Oposição tem e terá será importante, dependendo de
que caminho trilhará daqui para a frente. Refiro-me à oposição feita ao
Presidente Lula.

A Oposição em Minas Gerais - e, nesse aspecto, discordo de V.
Exa. - teve um papel correto. O Deputado Miguel Martini disse que
quase todos os projetos enviados pelo Governador Aécio Neves foram
aprovados. Mas quase todos, aí, sim, foram aprovados com
alterações. O papel da Oposição foi demarcar, e não inviabilizar o
Estado de Minas Gerais. Se fizéssemos uma oposição dessas,
seríamos incoerentes com o papel que estávamos exercendo
nacionalmente, por meio do Presidente Lula. O papel da Oposição foi
correto. Talvez tenhamos sido mal compreendidos. Talvez, se
tivéssemos trilhado outro caminho, fazendo oposição por oposição,
criticando o cabelo e o cisco nos olhos, fosse mais fácil. Mas essa não
foi a nossa postura na Assembléia, mas sim a de evitar a aprovação
de certos dipositivos que seriam prejudiciais ao povo mineiro. E o
caso, por exemplo, do primeiro choque de gestão, em que cabia até
demissão de funcionários públicos, de acordo com a lei enviada, e
minimizamos os efeitos que seriam nocivos para o funcionalismo
público.

Exercemos um papel de oposição ao governo naquilo que,
programaticamente, discordávamos, mas não fizemos oposição ao
Estado de Minas Gerais. Creio que a oposição ao Lula foi diferente, ou
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seja, fizeram uma oposição raivosa, sectária. Espero que percorra
caminhos diferentes desses. Foi conduzida a isso por uma minoria,
como o Senador Arthur Virgílio, que não foi bem sucedido nas urnas,
no campo majoritário teve apenas 4% dos votos; e o Senador
Bornhausen, que, de forma preconceituosa, disse que acabaria com a
Oposição.

Deram a tônica do sentido oposicionista, que foi muito ruim para o
Brasil: somente ontem tivemos a aprovação do projeto das
microempresas e das pequenas empresas. Poderia ter sido aprovado
há muito tempo, mas isso não ocorreu pela ação destrutiva de uma
Oposição sectária, repito, raivosa e preconceituosa, que procurou
inviabilizar o governo, em vez de exercer o papel de fato de oposição
para corrigir o que estivesse errado. Infelizmente, foi esse o papel
exercido por setores do PSDB e do PFL.

Deputado Paulo Piau, esse tipo de oposição não ajuda o País. Por
exemplo, prejudicaram as microempresas e as pequenas empresas -
responsáveis por grande geração de empregos -, que terão um
deságio de impostos de 40% com a diminuição real da carga
tributária. O projeto poderia ter sido aprovado anteriormente.

Outro exemplo é o Fuçideb. Conforme esse fundo, serão colocados
na área de educação mais R$4.500.000.000,00 da União ao final de
quatro anos. A partir do próximo ano, R$2.500.000.000,00 serão
colocados a mais nessa área. Infelizmente, uma postura sectária fez
com que isso não passase a valer a partir deste ano, prejudicando o
Brasil, e não o Presidente Lula, como mostrou o resultado das
eleições.

Esse tipo de oposição que o PT pode ter feito no passado não é
correta. A postura que adotamos aqui foi mais correta, sob o ponto de
vista de uma oposição. Eu continuaria nessa linha, até para construir
um Brasil e um Estado , de Minas Gerais melhores. Poderíamos ter
colhido mais frutos se não fosse o papel sectário da Oposição.

Abordarei outros assuntos levantados pelo Deputado Paulo Piau.
Por exemplo, verbas retidas, que, como o Deputado Sávio Souza Cruz
sabe muito bem, foram criadas no governo Azeredo. Não existia o
instrumento de verbas 'retidas. As vezes, fica chato lembrarmos o
passado, porque o pessoal deseja esquecê-lo, mas precisamos saber
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a origem dos erros. O instrumento de verbas retidas começou lá. Foi
paga uma pequena parte no governo Itamar Franco. O Governador
Aécio continuou o pagamento - ainda não solucionado - de verbas
retidas, instrumento utilizado no governo Azeredo.

Não entendo uma coisa: o ex-Governador Eduardo Azeredo vendeu
o Bemge, o Credireal, a Cemig, mas não conseguiu pagar nada, fez
um péssimo acordo de endividamento, manteve o Estado endividado
depois de vender tudo ou praticamente tudo que ele tinha. O
instrumento de verbas retidas teve sua origem no governo Azeredo,
em que também teve origem o atraso do pagamento do décimo-
terceiro. O ex-Governador Itamar Franco, ao assumir o governo, em
1999, teve de pagar dois décimos-terceiros, ou seja, o de 1998 e o de
1999, durante todo o ano.

Naquela época, foi feita a correção do problema de atraso do
décimo-terceiro, que hoje é colocada na conta do governo Aécio
Neves. Esqueceram-se de que o pagamento do décimo-terceiro teve
atrasos deixados pelo ex-Governador Eduardo Azeredo. Quando
entrei para esta Casa, o grande debate era esse. Depois, foi preciso
buscar recursos para o pagamento do décimo-terceiro no quarto ano
de mandato do ex-Governador Itamar Franco, por meio de um acordo
feito com o Presidente Lula no que dizia respeito a estradas.

O atraso, do pagamento do décimo-terceiro teve origem no governo
Azeredo. E bom não nos esquecermos do Legado deixado pelo pior
governo que Minas Gerais teve, o ex-Governador Eduardo Azeredo,
que, aliás, foi o pai do "valerioduto" - o Deputado Sávio Souza Cruz
tem razão -, utilizado para financiamento de campanha eleitoral.
Recursos da Cemig foram utilizados para o financiamento de
campanhas. O Procurador-Geral da República disse que, entre os
dias 20 e 30, termina o processo que investiga o início do
"valerioduto". O Ministério Público apontará isso. Essa é outra
discussão, não a que estávamos fazendo aqui. Podemos até fazê-la
em outro dia.

Voltarei ao assunto que estava abordando. Por exemplo, o
argumento de que o déficit zero foi o grande legado do Governador
Aécio Neves.

Todos sabem que a dívida aumentou. E a culpa não é do
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Governador ou do governo Aécio Neves. Foi uma negociação mal
feita, repito, entre a administração Azeredo e o governo FHC, cujo
pagamento de juros é enorme e vem endividando o Estado. No
governo Itamar Franco, por força de lei, houve até confisco de dinheiro
para pagar essa dívida. Depois o Governador Aécio Neves continuou
pagando, e ela ainda é maior que o negociado pelo Governador
Eduardo Azeredo junto ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

A origem daquela dívida veio dali. Então, não existe déficit zero. Há
"marketing". Zerou o orçamento. E claro, a Lei n g 4.320, que o
Deputado Miguel Martini conhece muito bem, obriga que esteja
zerado.

Despesas e receitas têm de se igualar no orçamento. De 2003 para
2004, o Governador Aécio, de uma forma midiática muito interessante,
mandou um orçamento defasado. Fui um dos que denunciou que ele
estava errado, que era jogo de "marketing". Tal procedimento foi
inaugurado contrariamente à lei, enviando-se um orçamento que
indicava que a arrecada [ ão seria menor que o gasto, enquanto a Lei
n 2 4.320 obriga que se igualem receitas e despesas quando do envio
da peça orçamentária. Foi assim que se fez depois, e é feito dessa
forma até hoje. A questão orçamentária, portanto, sob esse ponto de
vista de gerar receita, é obrigação decorrente de lei. Mas o déficit
continua, o Estado permanece endividando-se cada vez mais com a
União. Portanto, não exite propriamente o déficit zero, alardeado pelo
Governador.

Mas é um Governador que tem a seu favor o silêncio da mídia. Aliás,
não é um silêncio. Os afagos da mídia são feitos diariamente, em
especial pela grande mídia mineira. A mídia não só se cala, como
também afaga o Governador. O Tribunal de Contas, o Ministério
Público e o Tribunal! de Justiça, domesticados; a Assembléia
Legislativa, sufocada por uma maioria. Foi assim que se criou um
certo consenso das elites mineiras em torno do governo Aécio Neves,
o que não significa, evidentemente, que todos têm de concordar com
ele, embora a sua vitória tenha sido inequívoca. Ninguém nega isso,
mas não significa que o debate, Deputado Miguei Martini, tenha de
terminar.

Repito que a questão não está explicada. O debate foi iniciado por

rÃ!



507

nós, mas não estou convencido. Nesse caso, o papel da Oposição
tem de ser o de barrar mesmo, pois até agora não vi nenhuma
abertura para a negociação em torno dos três projetos mencionados.
Quanto ao projeto da dívida do lpsemg, embora possa dizer que há
um processo de negociação, não é de conhecimento da Assembléia.
E o projeto que está tramitando anistia a dívida do Estado para com o
Instituto. No meu entender, o projeto não pode ser aprovado.

O segundo projeto é o da política remuneratória. Repito: é política
não-remuneratória. Os obstáculos são tantos, que não haverá reajuste
e nem progressão ou promoção na carreira, piorando a situação em
relação ao que era. Não pode ser aprovado. O Deputado Rodrigues
tem razão.

O terceiro projeto é o da Copasa. Não está explicado como as
empresas serão deficitárias e quem vai pagar o seu déficit. Não há
motivação para isso. Poderia ser feito um arranjo interno dentro da
própria empresa.

O que me trouxe à tribuna inicialmente é que não há resposta do
governo para isso. Por essa razão, o papel da Oposição de procurar
barrar esse projeto parece-me necessário neste momento. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, começo pelo final,
discordando do nobre Deputado Rogério Correia, que diz que a
Oposição foi sufocada pela grande maioria. Nunca houve uma
Oposição tão grande na Assembléia Legislativa, até em termos
numéricos, quanto a que existe neste governo. Lembro-me de que eu
e o Deputado João Leite, em muitos momentos, ficávamos; os dois,
ou com mais três, no máximo quatro, em oposição ao governo
anterior. Em determinada época, levamos três meses para impedir
votações, porque o Regimento Interno da Assembléia é muito
favorável às minorias.

Também ouvi aqui, inúmeras vezes, Deputados de oposição
fazerem discurso e dizerem que, apesar de haver determinada
restrição, isso era bom para Minas Gerais e que, por esse motivo,
votariam a favor. Foi por esse motivo que a maioria das matérias foi
aprovada, com o apoio da Oposição, por entender a Oposição que
elas eram importantes para o povo mineiro, ou seja, que se tratava de
bons projetos.
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Em muitas situações a Oposição negociou e alcançou alguns
ganhos e modificações, fazendo com que projetos fossem aprovados,
porque isso era bom para o Estado. O povo mineiro percebeu que foi
bom numa votação esmagadora.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que, se vamos falar de dívida
passada, teremos de voltar muitos anos antes do Governador
Eduardo Azeredo. Ele h'prdou a dívida que não estava fundada, ou
seja, uma dívida flutuante. O trabalho da equipe econômica do
Governador Eduardo Azeredo era ficar, diariamente, "batendo banco"
daqui e dali para buscar fechar as contas do Estado, porque este não
podia falir. Tinha de ter financiamento, e aí eles negociavam taxa de
juros com bancos, fechando aquele montante da divida. No dia
seguinte, começava tudo de novo. Isso acontecia não só em Minas,
mas também em outros Estados, tais como o Rio Grande do Sul, que
também estava na mesma situação.

Foi feita uma proposta, e o governo federal assumiu todas as
dívidas. E, agora, a negociação passou a ser feita com o governo
federal, que, é claro, usava os seus mecanismos, já que ele podia
emitir títulos, função que, no passado, cabia ao governo do Estado.
Foi isso que gerou dívidas, além da má gestão nos bancos estaduais
e da inflação altíssima.

Antigamente, no governo Hélio Garcia e em outros, como no de
Newton Cardoso, era fácil pagar a folha salarial: bastava atrasar 10
dias, porque uma inflação absurda proporcionava isso. Então ele
atrasava 10 dias, aplicava aquele dinheiro, ganhava no mercado e
pagava. Aí vieram a estabilização da moeda, a economia estabilizada
e a hora de se fazerem contas.

Estou de acordo, o Governador Aécio Neves está de acordo, a
Governadora Yeda Çrusius também está, além de outros,
Governadores, como o do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que os
Estados não têm condições de pagar essa dívida. E preciso reduzi-ia,
como se fosse um Ref is. O comprometimento da receita tem de ser
reduzido, cair para 8% du 9%, a fim de dar condições para os Estados
voltarem a crescer,

O Rio Grande do Sul não conseguiu fazer, com competência, o que
o Governador Aécio Neves fez. E preciso reconhecer isso, 0
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Governador do Rio Grande do Sul foi rolando a dívida, ou seja,
passando a bola para a frente, tanto é que nem para o 2 2 turno ele foi,
apesar de ser uma boa pessoa. Eu o conheço e posso afirmar isso. O
Governador Germano Rigotto é uma pessoa correta, mas não foi
capaz de fazer o que o Governador Aécio Neves fez em Minas Gerais.

E claro que é preciso que o governo federal ouça e que os
Governadores se mobilizem para exigir do governo federal uma
redução do comprometimento da receita, como o Ref is.

O Deputado que me antecedeu faz questão de não entender, e eu
queria tentar explicar para os telespectadores da TV Assembléia, pois
isso é muito simples. Suponhamos que haja uma receita 10, ou seja,
que a minha receita mensal seja 10. Então, se eu gastar durante o
mês apenas esses 10, o meu déficit será zero, não deverei nada. Ou
melhor, não é que eu não tenha dívidas, e sim que não existe déficit
entre a receita e a despesa. Muito diferente do orçamento sobre o
qual falarei daqui a pouco.

Quanto eu recebo todos os meses? Dez. Até quanto posso gastar
todo mês? Dez. Posso ter uma dívida, pois comprei uma casa que
custa 100, mas o comprometimento mensal para o pagamento dos
100 é 1, que está dentro dos lO. Tenho déficit zero. Posso ter uma
dívida de R$1.000.000,00. mas, para pagar mensalmente tal dívida,
comprometo 2, mais alimentação, vestuário, transporte e outras
despesas, chego a 9, mas a minha receita é 10, tive um superávit de
1; embora esteja devendo R$1.000.000,00, ele está sendo pago
dentro do comprometimento mensal de receita que tenho.

E isso que aconteceu em Minas Gerais. Quando o Governador
assumiu, havia dívida de R$30.000.000.000,00 a
R$40.000.000.000,00, que é a dívida fundada do Estado; só que
pagar o serviço da dívida, pagar servidor, cuidar da infra-estrutura e
outras coisas, dava 12,4, nesse exemplo que estou dando, e o Estado
arrecadava 10, Deputado João Leite. Havia uni déficit de
R$2.400 . 000 . 000,00 . Esse era o déficit orçamentário. Quando uma
instituição financeira vai analisar algum credor, alguém que está-se
habilitando a receber, ela não está muito preocupada com quanto ele
deve, mas com que condições tem de pagar. Se vou pedir empréstimo
a um banco - primeiro, banco costuma emprestar só para quem não
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precisa -, ele pede garantias patrimoniais; depois das garantias
patrimoniais, vai ver se tenho condições, qual a minha receita. Tenho
io, já comprometendo 7 dessa receita, mas o financiamento é só de
1; então, existe condiçãó de pagar. E o banco observa exatamente
isso.

Não é verdade que se está escondendo dívida. Temos de voltar ao
histórico - a divida vem de longa data. A dívida do lpsemg, quando fui
o Presidente da CPI do lpsemg pela primeira vez, era divida dos
últimos 10 anos. Pegava Newton Cardoso, Hélio Garcia... Essa era a
dívida que, Togicamente estava caindo na mão do governante. E
aquele que está governando agora é que tem de cuidar de tudo, tem
essa responsabilidade. Mas a dívida fundada não foi feita pelo
governo Eduardo Azeredo: a dívida do lpsemg não foi feita pelo
governo Eduardo Azeredo, podem pegar os anais da Casa, os
registros; fui o Presidehte, sei disso. Aprovamos um relatório de
consenso quanto ao lpsemg, mas a Oposição, na época, achava que
eu ia conduzir diferentemente os trabalhos. Lembro-me do hoje
Prefeito Anderson Adaiito, do Gilmar Machado, que vinham muito
aguerridos e, ao final, aplaudiram, porque aprovamos aquilo que era
melhor para o lpsemg. A dívida também não foi feita no governo
Eduardo Azeredo, que apenas deixou por algum tempo de repassar
umas parcelas. Isso, sim, mas não foi da dívida toda: já havia uma
dívida, tanto de Hélio Garcia quanto de Newton Cardoso, depois de
Hélio Garcia. Não sei qual foi a ordem, mas deve ter sido mais ou
menos essa a ordem dos governos.

Fundar a dívida no Estado de Minas Gerais foi um grande benefício;
agora, o percentual foi o possível na época, só que contabilidade não
se inventa - ela tem as suas regras, não tem jeito. Se há uma dívida,
não se some com ela, como nessa questão do lpsemg. Não se está
sumindo, mas mudandoLse o perfil dela. A forma de o Estado pagar ao
lpsemg será diferente dessa negociação que foi feita para se pagar
em 30 anos. Isso será Um ganho para o Ipsemg, se for feita uma boa
negociação, e há interesse do governo do Estado em fazer essa
negociação.

Não é verdade que 0, déficit zero tenha sido fabricado na mídia. A
mídia, claro, tem um papel fundamental, indispensável.
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Fico imaginando o seguinte: quando a mídia fala a favor do governo
federal, do Partido dos Trabalhadores, ela é boa; quando tala dos
acertos do governo Aécio Neves, não presta, está sendo comprada, e
isso não é verdade. A mídia tem um papel: mostrar a realidade. Não é
verdade, volto a dizer, que aqui a Oposição tenha sido sufocada. Não
há como sufocar vinte e tantos Deputados, 17 só do PT e do PCdoB,
mais alguns do PMDB, que em muitos momentos estiveram na
Oposição, assim como outros Deputados mais independentes. Mas
aprovou. Por quê? Porque percebeu que este governo, além de sério
e competente, mostrou resultados.

Finalizo, Deputado Rogério Correia, dizendo-lhe da nossa certeza
de que foi alcançado o déficit e, logo depois, o superávit. Basta pegar
o orçamento e ver quanto será investido. Só pode investir quem gera
superávit. Quem não o faz, não consegue investir. Minas Gerais ficou
parada por muitos anos porque não tinha capacidade de investimento.
Agora pode investir porque tem superávit, ou seja, Minas Gerais
pagou todas as contas, manteve o governo em funcionamento e
poderá crescer com estabilidade, atraindo investimentos e fazendo
com que a economia cresça.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, acompanhei
atentamente a fala de todos os Deputados que me antecederam e não
tenho como me calar diante de algumas colocações aqui feitas.

Sinto-me muito à vontade para dizer que não entro no embate
ideológico, travado nesta Casa entre PT e PSDB. Fico com as
palavras do ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, dizendo também que
o Parlamento brasileiro deve fazer uma introspecção. As discussões
não devem ser travadas apenas sob a ótica de Oposição e Situação.
Quanto aos fatos incontestáveis, temos o dever de denunciá-los, na
tribuna, independentemente de estarmos na Oposição ou na Situação.
O PDT pertence ao bloco de sustentação do governo Aécio Neves,
mas nem por isso deixo de me posicionar, apoiando-o nas suas ações
macro de segurança pública e cobrando, com a independência que
sempre me foi peculiar, as ações que ainda necessitam de
aperfeiçoamento. Isso ocorreu quando do encaminhamento da
votação do Projeto de Lei n° 3.33512006. Fiz nesta Casa um
encaminhamento que gerou muitos embates. Temos o Projeto de Lei
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n 2 3.669, que cria a poIíica remuneratória, e fiz um paralelo entre a
política remuneratória dós servidores públicos e a dos Auditores
Fiscais e Procuradores do Ministério Público. Infelizmente, assistimos,
mais uma vez no Paísj à existência de uma casta de servidores
públicos chamados membros de Poderes ou agentes políticos:
Deputados Federais e Estaduais, Ministros, Procuradores federais,
Desembargadores federais. E o fato se repete no Estado.

Quando do aumento salarial para essa casta de agentes públicos,
agentes políticos ou membros de Poderes, não se observa
crescimento do ICMS nem Lei de Responsabilidade Fiscal; não se
criam todos esses obstáculos. Mas existe esse projeto que cria
inúmeros obstáculos para serem vencidos. Essa é uma realidade, Sr.
Presidente. Conversava com o Deputado João Leite: "Deputado João
Leite, não dá para entender como hoje um Promotor ganha
R$19.000,00 - um Promotor, um Juiz, um Conselheiro do Tribunal de
Contas". Deputado Jos 

1 
é Henrique, R$19.000,00 são "apenas" 54

salários mínimos, enquanto um Soldado da Policia Militar, um Detetive
e um Agente de Polícia - a partir da reforma que realizamos aqui, com
base num projeto do Governador, do qual tive a oportunidade de ser
relator, em 22 turno - ganham R$1.333,00. Isso são de 3,6 salários
mínimos. Daí para 54, Sr. Presidente, está muito longe.

Quanto a esse projeto que acabamos de votar, que ainda estamos
aqui discutindo e que rendeu todos estes debates, percebemos o
seguinte: o Governador Aécio Neves estabeleceu o teto, no Executivo,
de R$10.500,00; e a Assembléia, por sua vez, o de R$13.800,00. O
Judiciário não estabelceu, até agora, teto nenhum. O Ministério
Público não estabeleceu teto até agora. O Tribunal de Contas não
estabeleceu teto até agora. Este é o papel, Deputado Sávio Souza
Cruz, que devemos teraqui, na Assembléia. Devemos ter a mesma
bravura de Deputados da Oposição e da Situação, que se digladiam
aqui, durante todo o tempo, para cobrar isso, para cobrar essa
diferença gigantesca. Esta, Sr. Presidente, é abissal. Um Agente da
Polícia Civil, um Soldado Bombeiro, um Agente Penitenciário e um
Soldado em início em carreira ganham 3,6 salários mínimos, mas o
Juiz, o Desembargador e o Conselheiro do Tribunal de Contas
ganham, em início de carreira, R$19.000,00. Isso está errado. Como
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posso falar em justiça social, Sr. Presidente, a toda momento, sendo
que, para os servidores públicos, temos dezenas de obstáculos a
vencer?

Pior: o inciso X do art. 37 da Constituição da República - e já disse
isso aqui - dispõe que aos servidores, ao pessoal do serviço pública é
vedada a vinculação ou equiparação, mas, para os agentes políticos,
a vedação não existe. Então, para mim, esse é o grande debate que
devemos travar aqui. Será que podemos sair daqui, Deputado João
Leite, e dormir tranqüilamente quando aprovamos projetos, mesma
que seja por determinação constitucional, para o Judiciário, a
Ministério Público, sendo que não temos a coragem de falar que o
servidor público precisa, cada vez mais, ter seu salário melhorado?
Foi par isso que trouxe aqui o embate das idéias e opiniões.

Não fico nesse embate ideológico entre PT e PSDB, mesmo porque,
Sr. Presidente, estão completamente fragilizados os programas e
projetos e essa questão ideológica. Sabemos que isso ocorre em
todos os partidos. V. Exa. sabe disso. Eles estão extremamente
fragilizadas. Ainda não amadurecemos, porque há ainda várias
reformas a serem feitas. Depois que elas ocorrerem, poderemos
iniciar um processo de amadurecimento e consolidação de programas
e projetos, do ponto de vista partidário. Fora isso, Sr. Presidente, há
todo um emaranhado de posições. Tamanho é o emaranhado que
temos cerca de 29 partidos e não sabemos para onde vamos com
tanta ideologia partidária. Então, não entro nesse embate, mas
registro cada fato positivo gerado pelo governo e tenho a liberdade
para criticar também quando entendo que deva fazer isso.

Agora não podemos deixar de lado essa questão salarial, Sr.
Presidente. Ela dói e machuca. Disse ao Deputado João Leite e vau
repetir, na tribuna: um Coronel, na final da carreira, com sete
qüinqüênios, adicional trintenário e 30 anos de serviço na Polícia
Militar de Minas Gerais, ganhará R$8.500,00. O Promotor, o Juiz que
passa em um concurso, com 27 anos de idade, já ganha R$1 9.000,00.
Será que isso não está errado, Sr. Presidente?

Será que isso está certo? O Delegado de Polícia, do mesmo jeito,
ganha R$8.500,00. E, ai, faço um questionamento aos Deputados
Miguel Mar-tini, João Leite e Sávio Souza Cruz e aos demais
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parlamentares desta Casa que se revezaram aqui: é correto o
Comandante-Geral da Polícia Militar, o Cel. Hélio dos Santos Júnior,
que comanda a Polícia Militar, com 40 mil homens, num Estado do
tamanho da França e que possui 853 Municípios, ganhar R$8.500,00,
isso no final da carreira? Ele não possui ainda o adicional trintenário,
portanto não ganha es se valor. O salário bruto de um Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar é de cerca de R$8.000,00, assim
como o salárjo do Chefe da Polícia Civil, que comanda 10 mil homens.

Por outro lado, o Promotor e o Juiz iniciam sua carreira com
R$19.000,00. Isso é que incomoda, Sr. Presidente. Esse, o debate
que precisamos trazer para esta Casa, e o papel que temos, como
Deputados, é o de apontar esse fosso gigantesco. A associação dos
Oficiais, a associação dos praças, o Sindicato dos Policiais Civis -
Sindipol -, o Sindepo e Várias associações de classe questionam isso
todo o tempo. Se entrarmos agora no "site" da associação dos
Oficiais, eles estarão lá. Qual a perspectiva da carreira policial militar?

Deputado João Leite, os Tenentes de 2004 e 2005, dentro de 20
anos, serão Majores e Tenentes-Coronéis e ganharão cerca de
R$4.500,00. Esse é o crescimento da carreira.

Pior ainda, os agentes de segurança pública são os únicos que
morrem em defesa da sociedade, até mesmo em defesa dos membros
dos Poderes, e isso acontece freqüentemente. Quando um Deputado
está ameaçado de more, a primeira coisa que ocorre é a requisição
de força policial. Quando o Juiz, o Promotor, o Desembargador ou o
Secretário estão ameaçados de morte, ocorre o mesmo. Aí vêm os
Soldados. Seria até engraçado colocar 54 Soldados, ou melhor, cerca
de 17 Soldados ao lado de um Promotor em início de carreira para
dar-lhe segurança, comparando-se aí o salário desses 17 Soldados
com o do Promotor de Justiça ou Juiz em início de carreira. Não estou
falando do Procurador e do Desembargador, mas do Promotor e do
Juiz em início de carreira.

Não estou fazendo crítica apenas a eles, mas também aos
Deputados, apesar de, há um ano, ganharmos bem menos do que
ganham o Promotor e o Juiz, porque a Câmara não fez o reajuste, e
as Casas Legislativas do País não tiveram condições de fazê-lo
também.
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Esse, o debate que eu gostaria de ver a Oposição e a Situação
travarem nesta Casa, ou seja, um debate em que se brigasse por
justiça social de forma verdadeira, independentemente de ser no
governo Aécio Neves, no governo Itamar Franco ou no governo Lula.
A realidade é essa.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de deixar claro para o
Deputado Miguel Martini algo que não deixaria de falar de jeito
nenhum. Também participei de uma CPI sobre o IPSM. Fui autor
dessa CPI, que investigou o não-repasse das contribuições patronais
pelo governo Azeredo, e o pior, Deputado Miguel Martini, é que o ato
foi muito mais criminoso do que V. Exa. imagina. Houve o não-
repasse das contribuições que eram descontadas dos contracheques
dos servidores públicos.

Por isso, não deixaria de falar sobre esse assunto. Fui autor da CPI,
e em sua conclusão não houve consenso melancólico ou saloriiõnico.
Optamos por pedir ao Ministério Público Estadual o indiciamento do
Sr. Eduardo Azeredo, do Sr. João Heraldo Lima e do Sr. Cláudio
Mourão em cerca de três crimes.

O fato de existir governo e de este achar que pode fazer o que bem
entender não está certo.

Este é o nosso papel: fazer a CPI investigar. Fiscalizar é o papel que
recebemos por delegação do povo. Então, realmente foi um ato
criminoso do Sr. Eduardo Azeredo, do Sr. João Heraldo Lima e do Sr.
Cláudio Mourão.

Sei, Presidente, que a minha fala nesta tribuna, transmitida ao vivo
pela TV Assembléia, incomoda muita gente. Já disse isto aqui e, da
outra vez, fui mal interpretado pelo ilustre ex-Deputado Amílcar
Martins: tenho imenso prazer de ter uma origem humilde, de ser um
filho de vaqueiro que teve a oportunidade de servir à honrosa Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais durante 15 anos. Sei que isto
incomoda: saí de uma situação em que é raríssimo um cidadão se
erguer e chegar à condição de Deputado.

Mas não deixarei passar batido todas as vezes em que o Deputado
vier aqui me desmentir. Na próxima, pegarei o relatório da CPI, que
está arquivado e que não foi feito apenas por mim: foi votado por um
conjunto de Deputados. A ação do Sr. Eduardo Azeredo, naquele
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governo, no que diz respeito ao IPSM, de cuja CPI participei e que
investiguei ativamente, foi criminosa, e ele deve responder - assim
espero.

Digo "espero", Deputado Rogério Correia, porque, infelizmente, por
causa desses ajeitamebtos aqui e acolá, existe "mensalão" no
governo federal. Tivemos, sim, "valerioduto" aqui, como caixa dois da
campanha do Azeredo. Isso está provado, tanto é que vim a esta
tribuna e denunciei que o Marcos Valério pagou um cheque de
R$700.000,00 ao Cláüdio Mourão, que estava ameaçando e
chantageando o Azeredo!.

Isso é realidade e deve ser falado, porque, se acontecer com outra
pessoa, também falarei, independentemente de quem seja,
independentemente de ser o partido A ou B. Não dá para empurrar
essas questões para debaixo do tapete. E por isso que ninguém é
punido neste país, Sr. Presidente. Mas os ladrões de galinha
continuam indo para a cadeia do mesmo jeito.

E é por isso também 1 que há uma política remuneratória, para os
agentes políticos, completamente diferente. Tenho uni texto de 1995
que anunciava a greve da Polícia Militar, elaborado por um Coronel
reformado. O texto se chama "A casta e a plebe", mas continua
acontecendo a casta e a plebe. Os agentes políticos não obedecem à
Lei de Responsabilidade Fiscal, ao crescimento do ICMS, ao
investimento no Estado, ao custeio, ao crescimento vegetativo. Em
compensação, em relação aos servidores públicos, somos obrigados
a respeitar isso, infelizmente.

Do meu ponto de vita, isso é deprimente. E deprimente quando
criamos essa forma e ; esquecemos que .Juízes, Desembargadores,
Procuradores, Secretários de Estado e Deputados não obedecem a
esses critérios.

Sr. Presidente, tendoem vista o adiantado da hora, e não havendo
mais quórum para votação, gostaria de pedir o encerramento, de
plano, desta reunião. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
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logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 19 LEGISLATURA, EM 7/11/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, 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 Antônio Júlio, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Deputado Domingos Sávio, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando os
membros da Comissão de Segurança Pública, para participarem de
reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; do Sr. Márcio Kakumoto,
Promotor de Justiça substituto da Comarca de Medina, encaminhando
resposta ao Requerimento n 2 6.479/2006. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 12 turno, Projeto de Lei n 2 3.51812006
(Deputado Leonardo Moreira) e , em turno único, Projetos de Lei n2s
3.635/2006 (Deputado Sargento Rodrigues), 3.416/2006 (Deputado
Weliton Prado), 3.485 e 3.500/2006 (Deputado Leonardo Moreira).
Passa-se à V Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n 2 3.02712006 (designado
novo relator: Deputado Sargento Rodrigues), deixa de ser apreciado,
em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator. 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. Os
Projetos de Lei n2s 3.416, 3.485 e 3.500/2006 são retirados de pauta
por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
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pressupostos regimentais. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n 9 6.894/2006. Os Requerimentos n2s 6.885 a 6.887 e
6.890/2006 são retirados de pauta, a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. 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 Sargento
Rodrigues (3) em que solicitam: seja encaminhado ofício ao Major PM
Felipe Luís de Oliveira Guimarães, Comandante da 1 2 Companhia
Independente da Polícia de Trânsito - 1 2 CIA. PTRAN, requerendo
cópia da portaria que trata dos procedimentos, das premiações e das
pontuações referentes aos registros de autos de infração de trânsito;
seja enviado ofício ao Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante
da 82 Região da PMMG, dando ciência do aumento da criminalidade
na Rua Josino de Brito, no Bairro Santa Amélia, e solicitando-lhe
pedido de reforço imediato do policiamento a pé e motorizado nessa
rua; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares
citados, por sua participação na prisão de dez pessoas, três delas
supostamente ligadas aos atentados ocorridos contra o prédio da
Guarda Municipal e contra dois policiais em frente ao Psiu de Poços
de Caldas, em maio deste ano; Célio Moreira em que solicita seja
encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais solicitando-lhe seja disponibilizada uma nova viatura para a 4
Delegacia Regional de Iguatama. 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, 14 de novembro de 2006.
Leonardo Moreira, Presidente - Sargento Rodrigues - Weliton

Prado - Antônio Júlio.

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

3.416/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
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De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
de Araçuaí - Conseg -, 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
termos do art. 103, 1, 'a" do Regimento Interno.

Fundamentação
O citado Conselho tem por finalidade aglutinar lideranças

comunitárias, em parceria com as autoridades policiais, a fim de
planejar ações integradas de segurança que resultem na melhoria da
qualidade de vida da comunidade. Para isso, promove reuniões,
palestras e debates, tendo em vista a definição de prioridades
específicas para o setor; busca solucionar problemas ambientais e
sociais que comprometam a segurança; implementa programas de
instrução e divulgação de ações de auto-defesa da comunidade;
colabora com o poder público na manutenção de viaturas policiais na
melhoria das instalações e dos equipamentos dos órgãos policiais.

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

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

n2 3.416/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-
3.578/2006

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Brasileira dos Amigos do
Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de Carangola.

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.
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Fundamentação
A mencionada Associação, cujo nome é uma referência à estrada

que se inicia no Município de Tombos e termina no Pico da Bandeira,
possui por finalidade desenvolver projetos, estudos, análises e
programas referentes à proteção e à conservação do referido espaço
territorial, em todos os seus aspectos. Para realizar suas metas,
promove a educação e a conscientização ambiental; busca
desenvolver conceitos éticos e morais sobre a responsabilidade em
relação ao patrimônio cultural, religioso, turístico e histórico da região;
publica e distribui material informativo; firma convênios com entidades
públicas e privadas para a consecução de suas metas.

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

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

n 2 3.578/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 65612006
Programa 0382 - Minas Sem Fome (estruturador)
Ação 1.310: Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional em

Minas Gerais - Prosan.
Proposta: Manutenção do Mutirão pela Segurança Alimentar em

Minas Gerais - Prosan -, destinando-lhe recursos estaduais no valor
de R$2.000.000,00.

Fundamentação legal: Lei 15.982, de 2006.
Justificação: O programa promove a segurança alimentar e a saúde

e gera trabalho e renda. A exclusão do programa, prevista na Revisão
2007 do PPAG 2004-2007, não foi deliberada pela Plenária do
Consea. Um programa tão importante para a segurança alimentar não
pode ser excluído devido, ao encerramento do convênio assinado
como governo federal em 31112/2006; por isso é imprescindível que o
governo estadual destine recursos para a continuidade dele.

Entidades: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional,
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, Comissões Regionais
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de Segurança Alimentar e Nutricional do Consea, Conselho Regional
de Nutricionistas da 42 Região.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 65712006

Programa 0382 - Minas Sem Fome (estruturador)
Ação 1.187: Tanque Comunitário de Coleta de Leite a Granel.
Proposta: Aumento para 50 do número de Tanques Comunitários de

Coleta de Leite a Granel, acrescentando R$750.000,00 na meta
financeira, e inclusão de máquinas de pasteurização do leite em
número proporcional ao de tanques.

Fundamentação legal: Lei 15.982, de 2006.
Justificação: Os 25 tanques previstos no Orçamento são

insuficientes para atender à demanda dos pequenos produtores,
devido à dimensão do Estado de Minas Gerais. Essa ação irá garantir
a qualidade do leite e agregar valor a ele com a pasteurização, além
de gerar trabalho e renda.

Entidades: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional,
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, Comissões Regionais
de Segurança Alimentar e Nutricional do Consea, Conselho Regional
de Nutricionistas da 4? Região.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 1 65812006

Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
(estruturador)

Ação 4.457 - Poupança Jovem
Proposta: Acréscimo na finalidade: estimular o jovem em situação de

risco pessoal e social, atendidos pelos Centros de Referência de
Assistência Social - Cras e/ou pelos Centros de Referência Regional
Especializado de Assistência Social - Creas -, entre 15 e 18 anos.

Justificação: De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social - PNAS -, regulamentada pela Norma Operacional Básica -
NOB/2005 -, o jovem em situação de risco é publico-alvo do Sistema
único de Assistência Social, devendo ser atendido pelos serviços de
proteção básica ou especial. Nesse sentido, propomos que os jovens
atendidos pela referida ação sejam oriundos dos serviços
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supracitados, desenvolvidos nos Oras e/ou Creas, promovendo a
articulação e a integralidade das ações da assistência social.

Entidades: Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho Estadual
de Assistência Social, Qolegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N 9 65912006

Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
(estruturador)

Ação 4.457 - Poupança Jovem.
Proposta: Reordenar a ação Poupança Jovem, transferindo-a para a

unidade orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.
Justificação: De acordo com a PNAS/NOB, todos os serviços,

projetos e programas da Assistência Social devem ser alocados no
Feas, a fim de garantir a gestão única e o controle social das ações.

Entidades: Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho Estadual
de Assistência Social, Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 66012006

Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
(estruturador)

Ação 4.366 - Proteção Social Especial - Promoção dos Direitos da
Criança, do Adolescente e da Família.

Proposta: Reordenação da Ação 4.366, alocando seus recursos na
unidade orçamentária Feas..

Justificação: De acordo com a PNAS/NOB, todos os serviços,
projetos e programas da Assistência Social devem ser alocados no
Feas, a fim de garantir a gestão única e o controle social das ações.

Entidades: Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho Estadual
de Assistência Social, Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social.

- A Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 661/2006
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas

(estruturador)
Ação nova
Proposta: Realização da VI Conferência Estadual de Assistência

Social.
Justificação: De acordo com a LDO, em seu art. 40, a Lei

Orçamentária Anual conterá dotação destinada à realização da
Conferência Estadual de Assistência Social. Propomos a inclusão da
ação, com a destinação de R$300.000,00 para esse fim. Caso essa
ação esteja inserida na finalidade de outra ação orçamentária,
sugerimos seu desmembramento.

Entidades: Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho Estadual
de Assistência Social, Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 662/2006

Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
(estruturador)

Ação 4.728 - Desenvolvimento da Capacidade Institucional das
Diretorias Regionais - Sedese e apoio a entidades e municípios na
gestão do Suas.

Proposta: Recomposição da dotação orçamentária, conforme crédito
inicial de 2006 destinado à Ação 4.728, acrescentando para ela
R$310.000,00.

Justificação: De acordo com a LDO, a Lei Orçamentária Anual
priorizará "investimentos com a finalidade de aprimorar o órgão gestor
da política pública estadual de assistência social, incluindo as
diretorias regionais, tendo em vista as necessidades de
reordenamento da gestão para a implantação do Sistema único de
Assistência Social no Estado. A ação vinculada a essa proposição
sofreu decréscimo no Orçamento de 2007, em comparação com o
crédito inicial de 2006; por isso propomos a manutenção do crédito
inicial de 2006.

Entidades: Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho Estadual
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de Assistência Social, Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N 9 663/2006

Programa 0310 - Universal tização e Melhoria do Ensino Médio
Ação nova
Proposta: Auxílio a estudàntes carentes que fazem cursos técnicos

ou outros fora de seu domicílio, tendo que arcar com os custos de
transporte, sempre muito caros.

Justificação: A emenda se justifica pelas dificuldades que os jovens
têm para estudar fora de seu domicílio, pelo alto custo das passagens.
Normalmente, os jovens carentes, quando conseguem emprego para
custear sua mensalidade escolar, não conseguem recursos suficientes
para mais nada. Outros jvens conseguem aprovação em cursos
gratuitos, mas o alto custo das passagens faz com que eles sejam
obrigados a abandonar os estudos.

Cláudia da Silva Gomes, agente comunitária de saúde
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 664/2006
Programa 0080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos

(estruturador)
Ação 1.225:
Proposta: Acréscimo na finalidade: . . .serviços de abastecimento

água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto sanitário...
Entidade: Associação Mineira de Engenheiros Mecânicos

Industriais - Abemec - MG.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 665/2006
Programa 0080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos

(estruturador)
Ação 4.451:
Proposta: Acréscimo na finalidade: ...e tratamento de esgoto

sanitário...
Entidade: Associação Mineira de Engenheiros Mecânicos e

Industriais - Abemec - MG.

de
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 66612006

Programa 0338: Segurança Alimentar
Ação 2.783: Manutenção das atividades do Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais - Consea - MG.
Proposta: Aumento para R$800.000,00 do valor destinado à

segurança alimentar previsto no Orçamento de 2007, de
R$400.000,00.

Fundamentação legal: Artigos 71 , 8, 12, 16 e 17 da Lei 15.982, de
2006.

Justificação: O valor de R$400.000,00, previsto no Orçamento de
2007, é insuficiente para a manutenção da Secretaria Executiva, da
Coordenadoria e das Comissões Regionais de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável - CRSANS - e para o desenvolvimento
regular das atividades e finalidades delas. Os valores dos recursos
destinados para a segurança alimentar em Orçamentos anteriores
sempre tiveram que ser alterados por suplementações ou convênios
com entidades ou instituições, provocando improvisações nas ações
do Consea e gerando a descontinuidade das atividades das CRSANS
e até mesmo devolução de recursos, uma vez que, devido ao atraso
do repasse, quando eles chegavam, já não havia tempo hábil para a
realização das atividades a serem custeadas com eles. As CRSANS
desenvolveram suas atividades no ano de 2006 de forma muito
precária, em virtude da ausência de recursos financeiros. Suas
atividades vinham sendo mantidas até o ano de 2005 com recursos do
Prosan, que, após seu encerramento, dificultou e tornou precária
decididamente a capacidade de desenvolver suas ações nas regiões
do Estado. Com a ampliação dos recursos, o funcionamento pleno
voltaria ao normal, conforme estabelecido em lei.

Entidades: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional,
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, Comissões Regionais
de Segurança Alimentar e Nutricional do Consea, Conselho Regional
de Nutricionistas da 0 Região.

- A Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 667/2006
Programa 269: Alimentação Escolar
Ação 2.483: Alimentação Escolar.
Proposta: Ampliação dos recursos destinadas à ação Alimentação

Escolar, integrante do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE -, do valor de R$500.000,00 para o valor de R$37.893.000,00.

Justificação: A alimentação escolar tem como objetivo atender às
necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em
sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar, bem como para a formação de
hábitos alimentares saudáveis.

O PNAE, por meio da Resolução n 2 32, de 10/8/2006, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, estabelece, em
seu art. 6, que o Estado, através da Secretaria de Educação, é a
entidade executora do Programa, sendo responsável pelo
recebimento e pela complementação dos recursos financeiros
transferidos pelo FNDE.

O art. 208 da Constituição Federal estabelece que o dever do
Estado nas três esferas governamentais com a educação é efetivado
mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade" e "atendimento ao educando
no ensino fundamental", através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.

A importância de garantir a segurança alimentar e nutricional de
crianças e adolescentes implica o emprego da alimentação saudável e
adequada, que compreende o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo para
o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, em conformidade com
a faixa etária, sexo, atividade física e estado de saúde deles, inclusive
os que necessitam de atenção específica.

Assim, em observância aos preceitos legais de co-responsabil idade
entre as unidades da Federação e a necessidade de garantir uma
alimentação de qualidade para os escolares, justifica-se a emenda ora
apresentada, com finalidade de aumentar o aporte financeiro de
recursos do Tesouro Estadual, previsto na proposta orçamentária para
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2007 de R$500.000,00 apenas para um montante de
R$37.893.000,00, correspondente a 50% dos valores repassados pelo
governo federal para a alimentação escolar no ano de 2006, para o
Estado de Minas Gerais.

Entidades: Conselho Estadual de Alimentação Escolar de Minas
Gerais, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas
Gerais - Consea - MG -, Comissões Regionais de Segurança
Alimentar Nutricional do Consea - MG, Conselho Regional de
Nutricionista 4 Região, Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e
Nutricional, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 66812006

Programa 0630 - Promoção dos Direitos Humanos
Ação nova
Proposta: O PPA conterá programas de ações afirmativas nos

serviços sociais básicos de educação, saúde, esportes, cultura, lazer,
profissionalização, habitação, segurança pública e outras, que
assegurem a plena inserção socioeconômica da comunidade negra e
de outros grupos étnicos excluídos, em consonância com a política de
promoção da igualdade racial.

Justificação: inclusão de ações afirmativas para as comunidades
negras.

Entidade: Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 669/2006

Programa 0630 - Promoção dos Direitos Humanos
Ação nova
Proposta: Destinação de recursos de R$ 549.000,00 (quinhentos e

quarenta e nove mil reais) para realização de diagnóstico da realidade
socioeconômica e cultural nas comunidades quilombolas do Estado de
Minas Gerais, com o objetivo de criar banco de dados que venha a
subsidiar o governo do Estado na elaboração de projetos sociais
focalizados nessas comunidades.
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Entidade:Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 670/2006

Programa 0634 - Escola Família Agrícola
Ação 4.261: Atendimento à Escola Família Agrícola
Proposta: Aumento dos recursos destinados a essas escolas,

conforme especificado a seguir.
* A Tabela referente a 'Relação das EFAs e dos valores solicitados

a mais" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15.11.2006.
Justificação: O valor previsto no orçamento do Estado para as

Escolas Famílias Agrícolas, em 2007, é de R$1.200.000,00, para um
público de 1.500 alunos previsto para esse ano. O Decreto Estadual n
43.978/2005 prevê o repasse baseado no valor "per capita" do Fundei.
A dotação orçamentária proposta pelo Estado não atende ao valor
"per capita" do Fundei deste ano de 2006, que foi de R$1.070,00 para
as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental.

Sabemos que o Fundei tem valores diferenciados para a cidade e o
campo e para as séries iniciais e o segundo ciclo do Ensino
Fundamental.

O ideal seria que o repasse para as EFAs fosse baseado no Fundef
do segundo ciclo do Ensino Fundamental rural, uma vez que as
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo prevêem uma dotação orçamentária maior para as escolas
rurais.

As EFA5 não só escolarizam no campo, mas profissionalizam no
nível médio e dão orientação profissional no Ensino Fundamental de

ar séries. Um grupo de 120 estudantes na EFA de Jacaré - Itinga,
se fosse transportado diariamente - 200 vezes vindo e 200 vezes
retornando a suas casas -, custaria cerca de R$83,00 "per capita" por
mês. A manutenção desses mesmos alunos no sistema de internato
na referida EFA custa R$4.000,00 - alimentação e energia elétrica -,
uma economia de 100% e ao mesmo tempo um investimento numa
escola de qualidade e mais apropriada à realidade do campo e suas
famílias.

Não é possível manter as EFAs com apenas R$800,00 por aluno por
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ano. Por isso, solicitamos a atenção dos Senhores Deputados para
votarem uma emenda ao orçamento, complementando o Programa
Bolsa-Aluno.

A emenda é essencial para que as EFAs de Minas Gerais consigam
se aproximar do valor do Fundei destinado às escolas públicas e
possam desenvolver suas atividades, que não dizem respeito apenas
aos alunos, mas também a suas famílias e às comunidades do meio
rural.

Entidade: Associação Mineira das Escolas Família Agrícola - Amefa.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 671/2006
Programa 001 - Apoio à Administração Pública
Ação 2.699: Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de

Participação e Integração da Comunidade Negra - Sedese.
Proposta: Destinação de recursos de R$174.857,68 (cento e setenta

e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais, sessenta e oito
centavos) para ações do Conselho Estadual de Participação e
Integração da Comunidade Negra.

* A Tabela referente ao "Total Geral das Despesas Estimadas para
o Ano de 2006" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15.11.2006.

Entidade: Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 672/2006

Programa 001 - Apoio à Administração Pública
Ação nova.
Proposta: Dotação orçamentária para o adicional de periculosidade

para policiais civis.
Justificação: Considerando o advento da apreciação do PPAG 2007

por essa douta Comissão e considerando também que, em recente
análise em audiência pública, realizada em 8/11/2006, nesta colenda
Casa Legislativa, nossas entidades de classe representativas dos
operadores de segurança pública perceberam que o Executivo
estadual não contemplou os servidores do setor com a previsão de
dotação para o adicional de periculosidade, conforme prévio acordo
de greve assinado pelo governo em 2004 e reafirmado em 2005, até o
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presente momento não cumprido; solicitamos aos nobres Deputados
apreciação da propositura e aprovação de emenda que contemple
dotação específica para concessão do referido benefício, uma vez que
essa previsão é o único instrumento cabível para continuarmos
avançando nas negociações com o governo para o próximo ano. Só
assim estaremos fazendo justiça aos operadores de segurança
pública da ativa, aposentados e reformados, que todos os dias
expõem suas vidas para defender a sociedade.

Entidade: Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 673/2006
Programa 630 - Promoção dos Direitos Humanos
Proposta: Emenda ao Orçamento Estadual - Programa Escritório de

Direitos Humanos.
Descrição: O Escritório de Direitos Humanos tem por finalidade

capacitar estudantes universitários para advogar pelos direitos
humanos, ao mesmo tempo em que funciona como Escritório Modelo,
colocando a formação acadêmica dos estagiários a serviço da
comunidade. Neste sentido, ajuíza ações judiciais paradigmáticas em
Direitos Humanos, capacita lideranças comunitárias e presta
consultoria a entidades da sociedade civil. Tem coordenação conjunta
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes e da
Defensoria Pública de Minas Gerais.

Objetivos: realização de seminários, confecção de material de
divulgação do EDH/MG e de cartilhas temáticas, outros itens de
custeio.

Valor da emenda: R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
Justificação: O EDH-MG foi criado pelo Decreto n 2 43.685/2003.

Implantado somente no ano de 2005, ainda não conta com recursos
do Orçamento Estadual, por meio de rubrica própria. Portanto, fazem-
se necessários recursos para que suas ações possam ser executadas
até a construção do próximo Plano Plurianual.

Entidade: Centro Acadêmico Afonso Pena.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N 9 67412006
Programa 630 - Promoção dos Direitos Humanos
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Proposta: Emenda ao Orçamento Estadual - Projeto Observatórios
de Direitos Humanos.

Descrição: Os observatórios levantam informações qualitativas
sobre a situação dos direitos humanos de comunidades afetadas
pelos problemas da violência e da pobreza, a partir do ponto de vista
de jovens moradores desses locais. Para tanto, formam-se grupos
que, acompanhados por coordenadores, são capacitados nesse tema
e, ao mesmo tempo, realizam a pesquisa, divulgando os resultados
entre outros moradores e opinião pública. O projeto visa fortalecer o
público juvenil e envolvê-lo em associações comunitárias, buscando
conciliar a formação para a atuação com um processo de diagnóstico
qualitativo sobre a situação dos direitos humanos na comunidade. O
diagnóstico objetiva apontar violações desses direitos no cotidiano,
avaliar o impacto de políticas públicas e identificar possíveis boas
práticas locais.

Objetivos: contribuir para a redução das violações dos Direitos
Humanos, através da reconstrução da identidade social dos jovens e
do fortalecimento de lideranças locais; criar espaços participativos,
fomentando e encorajando o envolvimento de jovens em associações
comunitárias; resgatar a história da comunidade trabalhada, fazendo o
levantamento das suas origens; produzir informações sobre a situação
e a percepção local dos direitos humanos, construindo diagnósticos a
partir do ponto de vista dos jovens sobre essa problemática;
desenvolver uma Rede de Observatórios de Direitos Humanos para a
troca de experiências e informações entre as diferentes organizações
envolvidas, direta ou indiretamente, no projeto; disseminar os
resultados do trabalho, por meio de publicações destinadas aos
jovens e à sociedade em geral.

Público-alvo: O público-alvo do Projeto Observatórios de Direitos
Humanos é o jovem de 16 a 24 anos.

Valor da emenda: R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), para
a implantação de três observatórios.

Justificação: O projeto tem por base o piloto coordenado pelo Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo - NEV - USP -
e desenvolvido em parceria com o Instituto Sou da Paz, entre 2000 e
2001.
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Em 2002, a cooperação entre a então Secretaria Nacional de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça e a Secretaria de
Assistência Social do Ministério da Previdência Social permitiu que a
experiência dos Observatórios de São Paulo fosse replicada para
mais 27 comunidades no Brasil, expandindo os interlocutores
envolvidos em rede.

Desde a implantação do Projeto Piloto, em São Paulo, a Rede de
Observatórios contou corri o apoio financeiro do Programa das
Nações Unidas para o Dêsenvolvimento - PNUD - e das demais
agências do Sistema ONU.

Com as mudanças ocorridas no governo federal em 2003, as
parcerias estabelecidas não foram renovadas, razão pela qual o
projeto sofreu solução de continuidade, sem que Minas Gerais tivesse
participado da experiência. Pretende-se resgatar a iniciativa,
integrando-o às políticas em curso no Estado, de forma a potencializar
os bons resultados já verificados em projetos como o Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - Navcv - e o Escritório
de Direitos Humanos - EDH. Assim, justifica-se a previsão, no
orçamento do Estado, de recursos financeiros para o desenvolvimento
do projeto, em virtude da sua relevância social.

Entidade: 505. Racismo.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 67512006
Programa 630: Promoção dos Direitos Humanos
Proposta: Emenda ao Orçamento Estadual - Centro de Referência

de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros do Estado de Minas Gerais.

Descrição: O Centro de Referência do Cidadão GLBT de Minas
Gerais, tal como proposto em sua lei de criação e reafirmado neste
projeto, deverá atuar como um instrumento de excelência na
valorização, na preservação e na divulgação de informações acerca
da luta em defesa do direito à liberdade de orientação sexual e
construção da cidadania.

O GRGLBTTT-MG se define, portanto, como um centro irradiador de
informações e de referências, reunindo acervo selecionado e
referenciado para disponibilizar à sociedade em geral, com foco
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específico nas questões que envolvem a diversidade sexual.
Na busca de tal objetivo, faz-se necessário o estreitamento da

relação de cooperação entre o CRGLBTTT-MG e os diversos órgãos
públicos em suas áreas afins, tais como cidadania e direitos humanos,
saúde, educação, trabalho, segurança e cultura, entre outras, de
modo a promover a transversalização de políticas, através da
disponibilização permanente de informações e de parcerias que
atendam aos interesses de atuação do Centro de Referência.

Além de reunir, referenciar e disseminar registros e informações, o
CRGLBTTT-MG deverá somar uma ação efetiva de estímulo à
pesquisa e ao registro da memória dos movimentos de luta pela
liberdade sexual e de denúncia das violações dos direitos humanos.

Objetivos: criar e implantar o Programa Minas sem Homofobia, que
delineará as ações da política GLBTTT no Estado; realizar campanhas
de divulgação do CRGLBTTT-MG e de combate à discriminação e à
homofobia; realizar seminário de promoção dos direitos GLBTTT.

Público-alvo: O público-alvo do CRGL131TT-MG é de
aproximadamente 500 mil pessoas, entre "gays", lésbicas, bissexuais,
travestis, transexuais e transgêneros do Estado, especialmente os de
baixa renda nas cidades do interior do Estado.

Valor da emenda: R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a
realização das ações.

Justificação: O CRGLBTTT-MG foi criado pela Lei 14.170, de 2002,
e regulamentado pelo Governador Aécio Neves. Como somente foi
implantando no ano de 2006, ainda não conta com recursos do
Orçamento Estadual, visto que ainda não consta no PPAG. Para que
suas ações possam ser executadas até a construção do próximo
Plano Plurianual, fazem-se necessários recursos para a execução
delas.

Entidade: Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de MG -
Cellos-MG.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 67612006

Proposta: Ampliar em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) o
orçamento do Instituto de Terras voltado para a titulação de pequenas
posses.
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Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemgj

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE ÃçAo LEGISLATIVA N Q 677/2006

Proposta: Ampliar em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) o
orçamento do Instituto de Terras voltado para a ação discriminatória.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE ÁÇÃO LEGISLATIVA N 9 678/2006

Proposta: Ampliar a dotação orçamentária da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural em R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) para ações de organização social e extensão rural
direcionadas à agricultura familiar e à reforma agrária.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de ParticipaFção Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 679/2006

Proposta: Destinar ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável, através da Secretaria de Agricultura, recursos
orçamentários da ordem de R$3.000.000,00 (três milhões de reais)
para realização de Audiências Públicas e Atividades de Capacitação
em Termos da Política de Desenvolvimento Territorial e Agrário.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 680/2006

Proposta: Destinar R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao
Instituto Estadual de Florestas para reassentamentos de pequenos
posseiros localizados em unidades de conservação.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de ParticipÁção Popular.
PROPOSTA DE ÂÇAO LEGISLATIVA N 2 681/2006

Proposta: Destinar R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável para recomposição ambiental de áreas degradadas e
utilizadas pela agricultura familiar.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 682/2006

Proposta: Garantir recursos no Orçamento do Estado, na ordem de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para a realização da Agriminas -
Feira de Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 683/2006

Proposta: Assegurar, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão,
recursos da ordem de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a
viabilização do Programa de Distribuição de Sementes.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 68412006

Proposta: Assegurar recursos orçamentários, da ordem de
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), para pesquisa,
desenvolvimento rural, assistência técnica, extensão rural e
transferência de tecnologia, especificamente para a agricultura
familiar, direcionados à Emater, Fapemig e Epamig.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 685/2006

Proposta: Garantir recursos no Orçamento do Estado para que a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em
parceria com a Fetaemg, possa buscar o desenvolvimento de
campanhas para aumentar o consumo de leite no Estado, criação de
programas sociais de distribuição do leite pasteurizado local/regional
em escolas, creches, hospitais, asilos e penitenciarias; desenvolver
estratégia de "marketing" para o leite produzido pela agricultura
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familiar; desenvolver ação educacional sobre os benefícios do
consumo de leite.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 686/2006

Proposta: Articulação do Programa Estadual de Biodiesel, por meio
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
com participação das várias instâncias representativas do Estado,
incluindo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Fetaemg.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 687/2006

Proposta: Tratar as ações relacionadas à agricultura familiar como
prioritárias dentre os planos orçamentários do Estado, pelo que
representa este segmento para Minas Gerais, em termos de geração
de emprego e renda, sem deixar de considerar o aspecto social.

Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N 9 688/2006

Proposta: Garantir a manutenção das escolas nas próprias
comunidades rurais, reforçando a cultura, as tradições locais, a
qualidade do ensino e a integridade física e mental das crianças e que
apenas em casos estritamente necessários seja realizado o processo
de nucleação nas escolas do campo. Que a nucleação, quando feita,
aconteça no próprio campo, sem deslocamento das crianças e dos
jovens para a área urbana.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA NQ 689/2006
Proposta: Identificar estratégias para revisão dos processos de

nucleação nos quais as crianças tiveram que sair do campo para as
escolas da cidade.
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Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 69012006
Proposta: Manutenção de transporte escolar de qualidade, público,

gratuito, para as escolas dentro do próprio campo e externo apenas
quando não for possível ofertar o ensino nas unidades escolares na
própria localidade.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 69112006
Proposta: Garantir o apoio e a contribuição para a criação e o

fortalecimento das Escolas Famílias Agrícolas, nas comunidades
rurais de agricultores familiares, garantindo o ensino fundamental e
médio para que os alunos possam oferecer assistência e apoio
técnico aos agricultores familiares.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 69212006
Proposta: Recursos para formação e infra-estrutura das salas de

aula do Centro de Apoio ao Trabalhador, para dar continuidade e
ampliar o Programa de Formação de Docentes e Especialistas do
Campo da Fetaemg.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 69312006
Proposta: Garantir representação do Movimento Sindical de

Trabalhadores Rurais (Federação e STRs) nos espaços e instâncias
de construção e deliberação das políticas de educação (Conselho
Estadual de Educação).

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 69412006
Proposta: Ampliação da distribuição de medicamentos gratuitos a

indivíduos da terceira idade na área rural.
Entidade: Fetaemg
- A Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 695/2006
Proposta: Ampliação da rede ambulatorial de doenças ocupacionais.

Estruturação dos Postos Regionais de Saúde Ocupacional, incluindo
atendimento especializado para os casos de doenças decorrentes do
uso de agrotóxicos.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 696/2006
Proposta: Estruturação dos postos de fiscalização do uso dos

produtos agrotóxicos e implantação de programas de educação
sanitária.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participaão Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 697/2006
Proposta: Destinar recursos orçamentários para atender e viabilizar

as políticas públicas dirigidas às mulheres, dentro das demandas
aprovadas no Fórum Técnico Políticas Públicas para as Mulheres -
Força para Avançar.

Entidade: Fetaemg.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 698/2006
Proposta: Criação de delegacias regionais especializadas em

violência contra a mulher.
Entidade: Fetaemg
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 699/2006
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas

(Estruturador)
Ação 4.389 - Proteção Social Especial - Abrigamento de Crianças,

Adolescentes e Pessoas com Deficiência
Proposta: Aumentar a meta financeira para R$7.000.000,00.
Justificativas: São insuficientes os recursos para atender crianças,

adolescentes e pessoas com deficiência, uma vez que a demanda em
nosso Estado é grande. Há um número elevado de crianças,
adolescentes e pessoas com deficiência em situação de risco pessoal
e social. Como exemplo, a Fundação Marianense, que desenvolve o
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projeto Casa Lar, abriga crianças e adolescentes e tem hoje demanda
para atender o dobro.

Entidade: Fundação Marianense de Ensino.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 700/2006
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas

(Estruturador)
Ação 4389 - Proteção Social Especial - Abrigamento de Crianças,

Adolescentes e Pessoas com Deficiência.
Proposta: Aumentar a meta física para 1.000 crianças/ adolescentes/

pessoas com deficiência abrigadas.
Justificação: E insuficiente a meta de abrigar 500 crianças,

adolescentes e pessoas com deficiências, uma vez que a demanda
em nosso Estado é grande. Há um número elevado de crianças,
adolescentes e pessoas com deficiência em situação de risco pessoal
e social, como exemplo, a Fundação Marianense que desenvolve um
projeto "Casa Lar", que abriga crianças e adolescentes e que tem hoje
demanda para atender em dobro.

Entidade: Fundação Marianense de Ensino.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 701/2006
Programa 001 - Apoio à Administração Pública
Ação 2807 - Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
Proposta: Fortalecer o Conselho Estadual, bem como estimular a

criação de Conselhos Municipais por meio da formação e capacitação
de agentes para integrarem estes organismos de controle social.

Justificação: Segundo dados do IBGE, Minas Gerais possui hoje
cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência. Sendo o Estado
possuidor de dimensões continentais integrado por 853 municípios, a
grande maioria das pessoas deficientes estão fora das políticas
públicas e até mesmo desconhecem seus direitos. Sendo assim, o
fortalecimento do Conselho Estadual, bem como o estímulo à criação
de Conselhos Municipais por meio da formação e capacitação de
agentes para integrarem estes organismos de controle social se fazem
urgentes e indispensáveis. Para tanto, recursos precisam ser
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assegurados para que esta ação sela desenvolvida e implementada.
Valor da emenda: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Entidade: Conselho Estadual de Defesa de Direitos das Pessoas

Portadoras de Deficiência.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 702/2006
Proposta: Constituição de Fundo de Incentivo e Fomento às

associações e cooperativas de catadores de materiais, ampliando seu
potencial de geração de emprego e renda.

Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 703/2006
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas

(Estruturador)
Ação 4352 - Proteção Social Banca - Apoio à Estruturação da Rede

Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico.
Justificação: A Federação das Comunidades Terapêuticas

Evangélicas do Brasil hoje fazendo parte do Conselho Estadual Anti-
Drogas - CONEAD - e representando a Sociedade Civil que lida com
atendimento de usuários de álcool e outras drogas hoje congrega
mais de 300 entidades no Estado. Gostaria nesta correspondência de
apresentar a justificativa e proposta de emenda ao PPAG 2007.

O papel exercido pelas comunidades terapêuticas e dos diversos
grupos de mútua ajuda no tratamento psicossocial dos usuários de
álcool e outras drogas tem sido de grande relevância, tanto em nível
mundial como no Brasil.

No decorrer dos últimos anos, com o crescente consumo de drogas,
houve uma grande expansão desses serviços no Pais. O principal
problema encontrado nessa expansão está na inadequação do serviço
prestado ao usuário de álcool e outras drogas que exigem tratamento.

A parceria com governo estadual, com a liberação de recursos, vem
contribuir para a melhoria das comunidades terapêuticas e
proporcionar aos usuários ambientes mais adequados e estruturados
com profissionais mais preparados para atendê-los.

Proposta: Apoiar financeiramente pelo menos 50 (Cinqüenta)
entidades sem fins lucrativos que tratam e promovem a reinserção
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social de usuários de álcool e outras drogas, com valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para adequação
à norma 101 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e
custeio do tratamento gratuito a usuários que não têm como arcar com
o tratamento.

Entidade: Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas
do Brasil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 704/2006

Proposta: Disponibilizar água tratada para creches e escolas
públicas para a melhoria das condições de saúde, saneamento
nutrição e educação de crianças e adolescentes.

Ação 1530: Agua na Escola.
Meta: 20 municípios.
Valor proposto: (em R$ 1,00): 1.225.062,00.
Justificação: Está proposta a exclusão desta ação, com a justificativa

de que o governo estadual não tem condições de arcar com a
contrapartida exigida pelo governo federal. Já no ano de 2006, até o
final do terceiro trimestre, a execução orçamentária foi de 8% em
relação ao crédito autorizado. A relevância de manutenção - com
execução orçamentária - desta ação justifica-se pela
imprescindibilidade da oferta de água potável em instituições
educacionais que prestam atendimento público a crianças e
adolescentes, cidadãos mais vulneráveis a doenças decorrentes do
consumo de água não tratada.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 705/2006

Proposta: Aumento de escala do Programa de Educação Afetivo-
Sexual (PEAS).

Ação 4210: Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Meta: 1.695.968 alunos.
Valor proposto: (em R$ 1,00): 1.000.000,00.
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Justificação: O Programa de Educação Afetivo-Sexual é atualmente
desenvolvido nas escolas públicas com recursos oriundos de
parcerias privadas, em pequena escala. A ação é importante para a
formação de crianças e adolescentes atendidos em escolas públicas e
precisa constituir-se como política de atendimento extensiva a todos
os alunos.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente, Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 706/2006

Proposta: apoiar os Municípios na implantação e monitoramento do
Sistema de Informação sobre Políticas para a Infância e a
Adolescência - Sipia.

Ação 1576: Gestão da política da criança e do adolescente - Apoio
aos Municípios e conselhos para a implantação e monitoramento do
Sipia.

Meta: 300 Municípios.
Valor proposto: R$200.000,00.
Justificação: O Sipia é uma política nacional de informações sobre a

infância e adolescência, operada pelos conselhos tutelares. O produto
desse sistema tende a gerar mais racionalidade e otimização na
gestão de políticas de atenção a crianças e adolescentes, pois
consolida dados decorrentes dos atendimentos dos conselhos,
informando sobre as demandas. Em Minas, ainda é pequeno o
número de conselhos que contam com computadores para a
realização de seu trabalho. O acréscimo de R$200.000,00 aos
R$385.020,00 inicialmente previstos visa ampliar a cobertura desse
equipamento para mais 100 conselhos, além dos 230 previstos.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 70712006
Proposta: ampliar os recursos ordinários no Fundo para a Infância e

a Adolescência.
Ação 4630: Gestão da Política da Criança e do Adolescente - Apoio

aos Municípios e entidades nas políticas da criança e do adolescente.
Meta: 60 projetos.
Valor proposto: R$500.000,00.
Justificação: Há 11 anos, o Fundo para a Infância e a Adolescência

opera quase que exclusivamente com recursos provenientes de
doações e convênios. E fundamental que haja investimento público
nesse Fundo, destinado ao financiamento de projetos e atividades que
ainda não estão incorporados definitivamente nos orçamentos do
Estado e dos Municípios. O Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente - órgão gestor desse Fundo - recebe
inúmeros projetos importantes para a consolidação da cidadania de
infantes e adolescentes que não podem ser atendidos por limitação de
recursos.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 708/2006

Proposta: garantir a realização das Conferências dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Ação 4951: Gestão da Política da Criança e do Adolescente -
Qualificação de recursos humanos para a gestão e controle da política
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Meta: 3.220 pessoas.
Valor proposto: R$200.000,00.
Justificação: O acréscimo de R$200.000,00 aos R$300.000,00 já

previstos no Plano 2007 justifica-se pela necessidade de realização da
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
apoio à realização das conferências regionais e de financiamento da
participação da delegação de Minas Gerais na Conferência Nacional.
Esses eventos são de fundamental importância para o planejamento



544

participativo de ações que contribuirão para a consolidação, por meio
de políticas públicas, da cidadania infanto-adolescente.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 70912006

Proposta: ampliar recursos para o atendimento de crianças e
adolescentes retirados da situação de trabalho.

Ação 4605: Proteção social especial - Erradicação do trabalho
infantil (Peti) - Jornada ampliada.

Meta: 35 mil crianças e adolescentes.
Valor proposto: R$8.400.000,00.
Justificação: Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios - PNAD -, do IBGE, mostram que aumentou em 10,3%, no
Brasil, a ocupação laboral de crianças e adolescentes entre 5 e 14
anos, em 2005. Minas é o, único Estado da Região Sudeste em que
houve aumento do trabalho infantil. E também o Estado com o maior
índice de trabalho infantil doméstico. O Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil - PETI - constitui a principal estratégia para o
enfrentamento dessa dramática situação. O financiamento desse
Programa é feito por meio lide convênio entre o Governo Federal e os
Municípios. A pequena quantidade de recursos repassados ao Estado
destina-se a Municípios não habilitados pelo Governo Federal. Esta
proposta pretende alocar recursos na Ação 4605 para a cooperação
do Estado com os Municípios no atendimento a 35 mil meninos e
meninas, em horário alterntivo ao da escola. O valor sugerido baseia-
se no montante repassado pelo Governo Federal aos Municípios, que
é de R$20,00 por criança ou adolescente e por mês, insuficiente para
a manutenção de atividades atrativas e pedagógicas. Assim, propõe-
se que o Governo Estadual passe a co-financiar essa ação.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA INI 9 710/2006

Proposta: aglutinar ações orçamentárias similares.
Justificação: Há duas ações similares previstas no Ploa 2007: 4389 -

Proteção social especial - Abrigamento de crianças, adolescentes e
pessoas com deficiência e 4344 - Proteção social especial a crianças
e adolescentes - Abrigo. Propõe-se a exclusão da Ação 4344, com a
alocação de recursos na Ação 4389.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 71112006

Proposta: ampliar recursos para o enfrentamento das situações de
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ação 4394: Proteção social especial - enfrentamento do abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Meta: 50 ações.
Valor proposto: R$-100.000,00.
Justificação: Uma das finalidades da Ação 4394 é a de "apoiar a

rede pública de atenção às vitimas e seus familiares". O Serviço
Sentinela - implantado pelo Governo Federal - tem o objetivo de
oferecer atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso e
exploração sexual e a seus familiares. Este serviço foi bastante
ampliado no Estado, no ano de 2006. De 9 Municípios apoiados,
passamos para 14 núcleos, com atendimento a 63 Municípios. Ainda
está prevista a implantação de 36 núcleos (meta planejada pelo
governo). A proposta de aumento de metas física e financeira visa a
que o Estado assuma o acompanhamento técnico, incluindo a
capacitação de profissionais, de todos os núcleos implantados até
2006 e dos que serão implantados em 2007.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N Q 712/2006

Proposta: ampliar recursos para a atenção ao direito de convivência
familiar de crianças e adolescentes.

Ação 4402: Proteção social especial - Família Acolhedora.
Meta: 82 Municípios.
Valor proposto: R$800.00,00.
Justificação: O Governador do Estado comunicou, em abril de 2006,

a mais de mil participantes, durante a abertura do Congresso da
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores, que havia
investido, em 2005, R$10.000.000,00 no Programa Família
Acolhedora. O equivoco do Governador (foram investidos apenas
R$100.000,00) estimulou o movimento pelos direitos da criança e do
adolescente a persistir na proposta de ampliação dessa ação, a qual
consiste no aporte de recursos para que as 82 unidades regionais de
referência em assistência Isocial desenvolvam iniciativas de apoio a
famílias, que possam oferecer proteção e cuidados a crianças e
adolescentes com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 71312006

Proposta: implantar tês centros de atendimento inicial a
adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Ação 4099: Atendimento ao adolescente em conflito com a lei.
Meta: 800 adolescentes.
Valor proposto: R$300.000,00.
Justificação: Uma vez apreendido pela Polícia Militar, o adolescente

deve ser levado para um dentro onde funcionem, de forma integrada,
a Delegacia Especializada, a Promotoria, a Defensoria Pública, o
Judiciário e um serviço sopial. Apesar dessa prerrogativa legal (inciso
V do ai. 88 da Lei Federal n2 8.069, de 1990), em nenhuma comarca
mineira existe o referido dentro. A proposta que apresentamos prevê
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condições para a implantação de centros nas comarcas de Belo
Horizonte, Contagem e Betim, para que o adolescente receba a
resposta imediata ao ato inf racional cometido, gerando para ele e para
a sociedade o sentimento de que a convivência social é mediada pela
lei e pela justiça.

Observação: para que essa proposta seja executada, é necessário
alterar a finalidade da ação, acrescentando "e oferecer condições
operacionais para o funcionamento de centros de atendimento inicial
integrado ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional".

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 714/2006

Proposta: garantir a cooperação do Governo Estadual com os
Municípios para o atendimento a adolescentes em conflito com a lei.

Ação 4099: Atendimento ao adolescente em conflito com a lei.
Meta: 5 mil adolescentes.
Valor proposto: R$1.000.000,00.
Justificação: A maior parte das infrações cometidas por

adolescentes não demandam a medida socioeducativa de privação da
liberdade. O desenvolvimento de programas de execução de medidas
em meio aberto aplicáveis a adolescentes infratores é de
responsabilidade dos Municípios, que relatam dificuldades de ordem
técnica e financeira para implantar e manter esses programas. Por
isso, propomos que o Governo Estadual invista também na
cooperação com os Municípios para o atendimento em regime de
liberdade assistida, que, onde é desenvolvido com consideração aos
preceitos legais (Belo Horizonte e Porto Alegre, por exemplo), tem
resultados extremamente positivos, reduzindo em até 90% os índices
de reincidência infracional.

Observação: para que essa ação seja executada nesses moldes, é
necessário alterar sua finalidade, acrescentando "e apoiar os
Municípios na execução de programas de atendimento em regime de
liberdade assistida".
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Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 715/2006

Proposta: Ampliar recursos para programas de atendimento a
adolescentes egressos de medidas socioeducativas.

Ação 4.958: Atendimento a adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medida socioeducativa.

Meta: 1.000 adolescentes.
Valor proposto: R$800.000,00.
Justificação: O apoio ao adolescente que conclui o cumprimento de

medida socioeducativa é fundamental para evitar-se a reincidência em
infração. Para isso, é necessária a oferta de apoio e acompanhamento
para a freqüência à escola, colocação no mundo do trabalho, etc. O
programa já existe na Secretaria de Estado de Defesa Social, mas
precisa ser ampliado, mesmo para os adolescentes que cumpriram
medidas socioeducativas em meio aberto.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 716/2006

Proposta: Ampliar recursos para a proteção de crianças,
adolescentes e seus familiares, ameaçados de morte.

Ação 4.955: Proteção de crianças e adolescentes ameaçados de
morte.

Meta: 300 pessoas.
Valor proposto: R$1.000.000,00.
Justificação: O Programa teve suas metas reduzidas em relação ao

ano de 2006, o que não se justifica, pois ele não tem conseguido
atender a todo o Estado. Trata-se de uma ação importante de
proteção de vidas, principalmente de adolescentes vítimas do crime
organizado. O programa precisa ser potencializado e regionalizado.
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Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente e Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 717/2006

Proposta: Formação de professores da educação infantil.
Ação 4.913: Capacitação de profissionais da educação infantil.
Meta: 4.000 professores.
Valor proposto: R$300.000.00.
Justificação: Há proposta de exclusão dessa ação, por parte do

Governo Estadual, sob a alegação de que ela será incorporada à
política de desenvolvimento do servidor público (Ação 2.018).
Propomos que ela seja mantida, uma vez que expressiva parcela dos
professores de educação infantil nos sistemas de ensino são leigos
(não são habilitados para a função), sobretudo não são servidores
públicos. Assim como a educação infantil deve ser oferecida
prioritariamente pelos Municípios, o ensino médio (habilitação mínima
requerida pela Lei & 9.394) é de responsabilidade da esfera estadual.
Portanto, a Secretaria de Estado da Educação deve oferecer a esses
professores de creches e pré-escolas o ensino médio, na modalidade
normal, contribuindo para o restabelecendo do direito a uma educação
de qualidade para crianças até 6 anos. Além disso, está previsto para
2007 um convênio com o Ministério da Educação para o
desenvolvimento de um programa de formação com as características
demandadas aqui (Pró-infantil), e a manutenção da ação orçamentária
facilitará a gestão dos recursos oriundos desse convênio, bem como
da contrapartida do Governo Estadual.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente, Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 71812006

Proposta: Otimizar o Núcleo de Atendimento Jurídico a Crianças e
Adolescentes.
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Ação 1.034: Implantação de Núcleos de Atendimento Jurídico
Especializado.

Meta: 1.000 crianças e adolescentes.
Valor proposto: R$200.000,00.
Justificação: O núcleo de atendimento a crianças, adolescentes e

seus familiares estruturou-se na Defensoria Pública do Estado, por
meio de um convênio com ç Governo Federal, que expira em julho de
2007. Há necessidade de recursos ordinários do Estado para a
continuação e a ampliação dessa ação, que visa à orientação e à
defesa jurídica de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou
violados.

Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Fórum de Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente, Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 719/2006

Proposta: Realização de reuniões das Comissões e seus
Coordenadores, com a Mêsa Diretora do CEOCA, criação de um
"Jornal Mural", criação de 'Boletim On-Line", atualização do "site" do
Cedca - MG e produção de ukitsI.

Ação: Ações inseridas no Orçamento sem solicitação de alteração.
Ações inseridas no orçamento da Sedese.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Assessoria a todos os Municípios e Conselhos Municipais de

Direitos e Tutelares e demais atores sociais envolvidos na defesa dos
direitos de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais.

Valor proposto: R$80.000,00
Justificação: Proporcionar ampla divulgação das ações

desenvolvidas em prol da defesa e da garantia dos direitos de
crianças e adolescentes, promovidas pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, direcionada
aos Municípios, visando ao fortalecimento do Sistema de Garantia e
da rede de atendimento a esse público em situação de vulnerabilidade
pessoal e social. Proporcionar aos Conselhos Municipais de Direitos
mecanismos e instrumentos que subsidiem as deliberações das
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políticas públicas no nível municipal, sensibilizando os gestores
municipais da política de atenção aos direitos da criança e do
adolescente. Ressalta-se o envolvimento de todos os atores sociais
na defesa, na garantia e na promoção dos direitos da criança e do
adolescente, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, em
especial os profissionais da educação, que muito contribuirão para o
fortalecimento da rede de atendimento do público infanto-juvenil no
Estado, em cumprimento ao princípio da proteção integral,
preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 72012006

Proposta: Criação de grupo de formação em nível regional, bem
como criação de grupos regionalizados que possam contribuir com a
capacitação.

Ação: Ações inseridas no Orçamento sem solicitação de alteração -
Sedese.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Atendimento a todos os Conselhos Municipais e Tutelares no

Estado de Minas Gerais, mediante articulação com Municípios que
sediarão os grupos de formação e capacitação continuada.

Valor proposto: R$385.000,00
Justificação: Proporcionará informação e capacitação aos Conselhos

Municipais e Tutelares e aos atores sociais envolvidos, através da
criação de grupos que formarão agentes multiplicadores, contribuindo
para a otimização do trabalho desenvolvido pelos Conselheiros de
Direitos e Tutelares, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes
no Estado de Minas Gerais. Proporcionará a promoção da articulação
entre os órgãos de atendimento, a promoção e a defesa dos direitos
de crianças e adolescentes e dos demais atores sociais envolvidos,
em cumprimento ao principio da proteção integral, preconizada no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 721/2006
Proposta: Orientar os Conselhos Municipais e Tutelares em sua

estrutura e funcionamento, elaboração de diagnóstico da situação dos
Conselhos Municipais e Tutelares em funcionamento, levantamento
de todos os casos referente a funcionamento de CMDCA, Conselho
Tutelar e Polícia Militar.

Ação: Ações contempladas no orçamento sem solicitação de
alteração. Qualificação de recursos humanos.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Atendimento e assessoria a todos os Conselhos Municipais e

Tutelares do Estado, implantados atualmente em quase todo o
Estado - 853 municípios -, bem como diagnóstico da situação em que
se encontram esses Conselhos.

Valor proposto: (em P$ 1,00): R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Justificação: A proposta proporcionará o desempenho de ampla

assessoria aos Conselhos Municipais e Tutelares, contribuindo para a
otimização do trabalho desenvolvido pelos Conselheiros de Direitos e
Tutelares, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes no
Estado. Proporcionará, ainda, a promoção da articulação entre os
órgãos de atendimento, promoção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes e demais atores sociais envolvidos, em cumprimento ao
princípio da proteção integral, preconizada no Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA.

Entidades: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 722/2006

Proposta: Elaboração, implantação e implementação do Plano
Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e da Proteção ao
Trabalho do Adolescente.

Ação: Ação existente: solicitação de aporte de recurso. Funcional
programática: 4251 08 243 622 4 605 0001. Proteção Social Especial -
Erradicação do Trabalho Infantil - Peti - Jornada Ampliada.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Erradicar o Trabalho Infantil no Estado, trabalhando todas as

regiões com maior incidência desta violação dos direitos de crianças e
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adolescentes.
Valor proposto: (em R$ 1,00): R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Justificação: A proposta visa a proporcionar a melhoria da qualidade

de vida de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil no
Estado, que se encontram afastadas da escola e têm seu
desenvolvimento biopsico-social prejudicado e seus direitos violados,
contribuindo para a crescente situação de exclusão social. O Plano
prevê o envolvimento de todos os atores sociais na defesa, garantia e
promoção dos direitos da criança e do adolescente em situação de
vulnerabilidade pessoal e social, contribuindo para o fortalecimento da
rede de atendimento e sistema de garantia de direitos do público
infanto-juvenil no Estado, em cumprimento ao princípio da proteção
integral, preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 723/2006

Proposta: Diagnóstico da situação da criança e do adolescente em
situação de risco social e pessoal no Estado.

Ação nova: Será gerada no momento da inclusão no Programa 260 -
apoio e atendimento à criança e ao adolescente - Sedese. Finalidade
da ação: elaborar diagnóstico da situação de risco social e pessoal da
criança e do adolescente em MG, visando a subsidiar os diversos
setores, níveis governamentais e não governamentais nas políticas
sociais.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Levantamento quantitativo e qualitativo da situação da criança

e do adolescente nos 853 Municípios.
Valor proposto: (em R$ 1,00): R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Justificação: A proposta visa a proporcionar melhoria da qualidade

de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
pessoal e social, contribuindo para o fortalecimento da rede de
atendimento e do sistema de garantia de direitos do público infanto-
juvenil no Estado. Após levantamento das demandas de cada
Município ou região diagnosticada, poder-se-á deliberar, pelas
políticas públicas, visando à qualidade de vida desse público, em
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cumprimento ao princípio da proteção integral, preconizada no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 724/2006

Proposta: Realização de seminários com as Prefeituras que não têm
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselho Tutelar.

Ação: Ações contempladas no orçamento sem solicitação de
alteração.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Realização de seminários visando ao atendimento de

aproximadamente 100 Municípios.
Valor proposto: (em R$ 1,00): R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Justificação: A proposta visa a proporcionar informação e

capacitação aos Conselhós Municipais e Tutelares e aos atores
sociais envolvidos, contribuindo para a otimização do trabalho
desenvolvido pelos Conselheiros de Direitos e Tutelares na defesa
dos direitos de crianças é adolescentes no Estado. Proporcionará,
ainda, a promoção da articulação entre os órgãos de atendimento e a
promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes e
demais atores sociais envIvidos, em cumprimento ao princípio da
proteção integral preconizada no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 72512006

Proposta: Articulação em conjunto com as redes estadual e
municipal de ensino, objetivando a garantia de igualdade de condições
de acesso, permanência e educação, seja em creches,
estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e médio.

Ação: Solicitação de aporte de recurso da Secretaria de Estado da
Educação. Funcional programática: 1261 12 362 310 2 915 0001 -
Alimentação escolar para o ensino médio.
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Localidade beneficiada: Minas Gerais
Meta: Atendimento a todo o Estado de Minas Gerais.
Valor proposto (em R$1,00): R$18.585.444,00
Justificação: Proporcionar a melhoria da qualidade do ensino de

crianças e adolescentes matriculados nas redes estadual e municipal
de ensino, proporcionando o desenvolvimento de suas
potencialidades biopsicossociais e culturais, os quais, por falta de
condições adequadas, têm seu aprendizado prejudicado. A medida
prevê o envolvimento de todos os atores sociais na defesa, garantia e
promoção dos direitos da criança e do adolescente em situação de
vulnerabilidade pessoal e social, em especial os profissionais da
educação, que muito contribuirão para o fortalecimento da rede de
atendimento e do sistema de garantia de direitos do público infanto-
juvenil no Estado, em cumprimento ao principio da proteção integral,
preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 72612006

Proposta: Realização de capacitações no FIA, elaboração e
acompanhamento da execução do orçamento público com elaboração
do plano de aplicação de recursos, criação de sistema integrado de
acompanhamento de execução orçamentária e financeira dos fundos
municipais interligado com página do Cedca na "web" e ações de
divulgação do Fundo para a Infância e Adolescência no Estado de
Minas Gerais.

Ação: Ações contempladas no orçamento sem solicitação de
alteração. Ações contempladas no orçamento da Sedese.

Localidade beneficiada: Minas Gerais
Meta: Atendimento a todo o Estado de Minas Gerais,
Valor proposto (em R$1,00): R$80.000,00
Justificação: Proporcionar aos Municípios, Conselhos Municipais de

Direitos, mecanismos e instrumentos para se trabalhar a execução
das ações previstas no Orçamento na área da infância e juventude,
bem como possibilitar o monitoramento da execução por parte dos
gestores dessa política de atendimento, com a elaboração dos planos
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municipais de aplicação de recursos. Ressalta-se a importância dos
Fundos para a Infância e Adolescência, pois financiam a política de
atendimento direto a crianças e adolescentes em situação de risco
social e pessoal. A medida prevê o envolvimento de todos os atores
sociais na defesa, garantia e promoção dos direitos da criança e do
adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, em
especial os profissionais dá educação, que muito contribuirão para o
fortalecimento da rede de atendimento e do sistema de garantia de
direitos do público intanto-juvenil no Estado, em cumprimento ao
princípio da proteção integral, preconizada no Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 72712006

Proposta: Criação de Centro de Pesquisa no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca-MG. Investimento na
comunicação interna e na equipe executiva do Cedca e criação da
Assessoria de Comunicação Social. Realização de reuniões da
Assessoria de Comunicação diretamente ligada à Mesa Diretora do
Cedca.

Ação: Ações contempladas no orçamento sem solicitação de
alteração. Ações contempladas no orçamento da Sedese.

Localidade beneficiada: Minas Gerais
Meta: Assessoria a todos os Municípios e Conselhos Municipais de

Direitos e Tutelares do Estado de Minas Gerais.
Valor proposto (em R$11,00): R$80.000,00
Justificação: Proporcio'nar ampla divulgação das ações

desenvolvidas em prol da defesa e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, promovidas pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais, direcionada aos
Municípios, visando ao fortalecimento do sistema de garantia e da
rede de atendimento a es:se público em situação de vulnerabilidade
pessoal e social. Proporcionar aos Conselhos Municipais de Direitos
mecanismos e instrumentos que subsidiem as deliberações das
políticas públicas no nível municipal, sensibilizando os gestores



557

municipais para a política de atenção aos direitos da criança e do
adolescente. Ressalta-se o envolvimento de todos os atores sociais
na defesa, garantia e promoção dos direitos da criança e do
adolescente, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, em
especial os profissionais da educação, que muito contribuirão para o
fortalecimento da rede de atendimento do público infanto-juvenil no
Estado, em cumprimento ao princípio da proteção integral,
preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N Q 72812006

Proposta: Ação para a área de comunicação do Cedca: criação de
boletim "on-line" disponível na página ("site") do Cedca. Informações
do sistema de governo, Diário Oficial, Assessorias de Comunicação,
Rede Minas (TV Interativa), Rádio Inconfidência, revista "Bons
Conselhos", Prioridade Absoluta Rede ANDI e outros. Está prevista a
participação em eventos, relacionamento com mídia, palestras, "kits",
concursos em escolas públicas ( criar um mascote do ECA ),
promover relacionamento com o segundo setor.

Ação: Ações contempladas no orçamento sem solicitação de
alteração. Ações contempladas no orçamento da Sedese.

Localidade beneficiada: Minas Gerais
Meta: Divulgação das ações de promoção e defesa dos direitos de

crianças e adolescentes, em todo o Estado de Minas Gerais.
Valor proposto (em R$1,00): R$80.000,00
Justificação: Proporcionar ampla divulgação das ações

desenvolvidas em prol da defesa e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, promovidas pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais, direcionada aos
Municípios, visando ao fortalecimento do sistema de garantia e da
rede de atendimento a esse público em situação de vulnerabilidade
pessoal e social. Proporcionar aos Conselhos Municipais de Direitos
mecanismos e instrumentos que subsidiem as deliberações das
políticas públicas no nível municipal, sensibilizando os gestores
municipais para a política de atenção aos direitos da criança e do
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adolescente. Ressalta-se o envolvimento de todos os atores sociais
na defesa, garantia e promoção dos direitos da criança e do
adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, em
especial os profissionais da educação, que muito contribuirão para o
fortalecimento da rede de atendimento do público infanto-juvenil no
Estado, em cumprimento ao princípio da proteção integral,
preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 2 729/2006

Proposta: Revisão e implementação do Plano Estadual de
Enfrentamento a Violência contra Crianças e Adolescentes no Estado
de Minas Gerais.

Ação: Solicitação de revisão de aporte de recurso. Funcional
programática: 4251 14 422'622 4 394 0001 - proteção social especial -
enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes.

Localidade beneficiada: Minas Gerais.
Meta: Estabelecer efetivamente ações de combate à violência, ao

abuso e à exploração sexual cometida contra crianças e adolescentes
em todos os municípios do Estado, mediante articulação com os
atores sociais envolvidos e campanhas de conscientização.

Valor proposto: (em R$1,00): R$262.000,00.
Justificação: Promover efetivamente ações de enfrentamento da

violência, abuso e exploração sexual cometida contra crianças e
adolescentes em todos os municípios do Estado, mediante articulação
com os atores sociais envolvidos e campanhas de conscientização,
dentre outras ações de igual relevância.

Essa ação que proporcionará a promoção da articulação entre os
órgãos de atendimento, prõmoção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes e demais atores sociais envolvidos, visando ao combate
a este tipo cruel de violação, em cumprimento ao princípio da proteção
integral, preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 730/2006

Proposta: Ampliar os recursos ordinários no Fundo para a Infância e
a Adolescência.

Ação 4630 - Gestão da Política da Criança e do Adolescente - Apoio
aos Municípios e entidades nas políticas da criança e do adolescente.

Meta: 150 carros.
Valor proposto: (em R$ 1,00): R$3.000.000,00.
Justificação: Existem hoje no Estado cerca de 789 conselhos

tutelares em 722 municípios. Para otimização do atendimento nesses
conselhos, garantindo a prerrogativa de prioridade absoluta que prevê
o Estatuto da Criança e do Adolescente, é imprescindível que estejam
equipados, o que foi garantido como prioridade na Lei de Diretrizes
Orçamentária n 2 16.314, art. 40, inciso IX. A Lei Orçamentária
destinará recursos necessários para a aquisição de equipamentos de
informática e veículos automotores destinados a doação aos
conselhos tutelares municipais previstos na Lei n Q 8.069, de 1990.
Sendo assim, solicitamos acréscimo de R$3.000.000,00 (três milhões
de reais) em investimento para compra de veículos automotores; o
que beneficiaria cerca de 20% dos municípios onde existem conselhos
tutelares

Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais.

- A Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N 9 731/2006

Proposta: Retirada dos itens abaixo relacionados do Demonstrativo
da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde,
do vol. 1 do Projeto de Lei do Orçamento para 2007, por não se
enquadrarem nos dispositivos legais que regulamentam o assunto.

Os itens do Orçamento do Estado de Minas Gerais para o Exercício
2007 do Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e
Serviços Públicos de Saúde - pág. 134 do vol. do Pi- LOA/2007, que
abaixo discriminamos não atendem a uni ou mais dos dispositivos
legais citados acima:

- A tabela referente ao "Demonstrativo da Aplicação de Recursos
nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Códigos e Entidades)" foi
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publicada no 'Diário do Legislativo" de 15.11.2006.
Entidade: Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N g 732/2006
Programa: Gestão Ambiental MG Século XXI
Ação: Minas Sem Lixões.
Proposta: Manter a finalidade de apoiar a articulação do Fórum

Estadual Lixo e Cidadania e a criação e apoio aos fóruns regionais.
Manter orçamento de 2006 que era de R$200.000,00 e veio na
proposta somente R$1 00.000,00.

Justificação: Em Minas Gerais 647 dos municípios destinam seus
resíduos a lixões a céu aberto, e em todos consta a presença de
famílias sobrevivendo da catação.

Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania.
- A Comissão de Participação Popular.

11
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/11/2006
Presidência do Deputado Antônio Andrade

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Mensagem
flQ 689/2006 (encaminha o Projeto de Lei n 1 3.734/2006), do
Governador do Estado - Propostas de Ação Legislativa n 2s 656 a
732/2006, de Autoria Popular - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.735 a
3.741/2006 - Requerimentos ns 6.935 a 6.940/2006 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Domingos Sávio - Questões de ordem -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira, Miguel
Martini, André Quintão e João Leite - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 1?
Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús -
Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Fahim Sawan - George
Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Andrade) - 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. 2
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 ? Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, faço um importante
alerta sobre um assunto delicado e fundamental para o Norte de
Minas. Acabo de receber um telefonema de pessoas que fazem
constante uso da BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros,
relatando que, mais uma vez, com o início das chuvas, a região é
tratada com descaso pelos autoridades federais.

Esse descaso tomou uma grande proporção. Pedimos apoio a V.
Exa para que seja uma das vozes em defesa do conserto das
estradas federais de Minas Gerais, pois em alguns dias estará no
Planalto. Tomei conhecimento de que o orçamento do DNIT para o
ano que vem não contempla a BR-135, ou seja, há zero em recursos
para a estrada.

Há alguns trechos críticos. A pessoa que me ligou acabou de sofrer
um acidente acompanhada dos familiares. Está indignada e xingando.
Dei a ela o telefone do DNIT para que seja mais uma pessoa a cobrar
atitudes de Brasília, pois estava indignada, possessa, por causa do
acidente ocorrido no caminho para Montes Claros.

Fizeram alguns recapeamentos em alguns trechos da BR, •que
ficaram relativamente bons, mas a verdade é que a estrada precisa de
ações definitivas. Não é possível que continuemos a encarar essa
situação por mais um ano. infelizmente, somos muitos parlamentares,
mas nossas vozes não saem deste local. Ninguém escuta o que a
Assembléia diz. Já tivemos, aliás, oportunidade de ingressar na
Justiça. Fizemos denúncia prévia ao Ministério Público.

Ao saber que a BR-135 não seria reconstruída por falta de projeto, a
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, a Amans e
outros órgãos elaboraram um projeto. Gastaram muito dinheiro e o

rÃ
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entregaram ao Diretor do DNIT, ao Ministro dos Transportes, como um
presente do povo de Minas para o governo federal, dizendo: "Falaram
que não iam reconstruir a estrada por falta de projeto, aqui está ele,
pronto". Isso já há alguns meses. Ficou a esperança e a promessa de
que teríamos o dinheiro do DNIT no orçamento do próximo ano, mas
não temos. O trecho próximo a Engenheiro Navarro e Francisco
Dumont está quase intransitável, e, se as chuvas continuarem, as
pessoas deverão desviar por Pirapora para chegar a Montes Claros,
aumentando a distância em mais de 100km.

Esse pessoal que está à frente do Ministério dos Transportes e do
DNIT não tem um pingo de consideração com Minas Gerais. Estão
aplicando dinheiro na BR-381 porque o edital de privatização já saiu e
haverá cinco locais para cobrança de pedágio. Para o Triângulo
Mineiro, o edital também saiu, pois as estradas serão privatizadas e
cobrarão pedágio. Mas as grandes artérias de fluxo para o Nordeste
estão assim, e precisamos pedir a Deus que as pessoas não morram
mais nessas estradas. A BR-135 é a grande vergonha nacional.

Hoje apresentaremos um requerimento solicitando que sejam
tomadas medidas urgentes. Espero que, a partir do próximo ano, esta
Casa tome decisões mais definitivas. O Governador Aécio Neves deve
apresentar-se com posições mais incisivas, radicais e definitivas, pois
temos a maior malha viária do País, e 90% das nossas estradas
federais estão em situação de calamidade pública. No final de
semana, fui a ltajubá e percorri o Sul de Minas, onde a situação é a
mesma, e não privilégio do Norte de Minas.

Portanto é importante fazer esse alerta porque, infelizmente, devem
morrer várias pessoas na BR-135. O governo federal deve ter
vergonha na cara, e o DNIT deve ter responsabilidade e destinar os
recursos para a recuperação definitiva da BR-1 35. Obrigado.

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

Secretário, lê a seguinte correspondência:
- As Propostas de Ação Legislativa ns 656 a 732/2006 foram

publicadas na edição de 15/11/2006.
MENSAGEM N 2 689/2006

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2006.
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia, o projeto de lei anexo, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$5.797.351,69 (cinco milhões, setecentos e
noventa e sete mil, trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e
nove centavos), em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

A Lei Orçamentária Anual - Lei n9 15.970, de 12 de janeiro de 2006,
não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar ao Orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, medida só viável mediante proposta legislativa, o que ora se
observa.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com Pessoal e
Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos, e
utilizará recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias do orçamento do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$327.351,69
(trezentos e vinte e sete mil, trezentos e cinqüenta e um reais e
sessenta e nove centavos); e

II - excesso de arrecadação das receitas de Contribuições Sociais
para o Fundo Financeiro dê Previdência, no valor de R$5.470.000,00
(cinco milhões, quatrocentos e setenta mil reais).

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
a essa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.734/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$5.797.351,69 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$5.797.351,69 (cinco
milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e cinqüenta e um
reais e sessenta e nove centavos), para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais no valor de
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R$5.470.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta mil reais);
II - outras despesas correntes, no valor de R$205.000,00 (duzentos

e cinco mil reais); e
III - despesas com investimentos, no valor de R$122.351,69 (cento e

vinte e dois mil, trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e nove
centavos).

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 1 9 serão utilizados recursos
provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas, no
valor de R$327.351,69 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e
cinqüenta e um reais e sessenta e nove centavos); e

II - excesso de arrecadação das receitas de contribuições sociais
para o Fundo Financeiro de Previdência, no valor de R$5.470.000,00
(cinco milhões, quatrocentos e setenta mil reais).

Art. 32 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República,

encaminhando expediente em que o Sr. Luiz Gonzaga Ramos
Portilho, Presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária
e de Serviços de Monte Carmelo, manifesta-se favoravelmente à
reintegração do Município de Iraí de Minas à Comarca de Monte
Carmelo, (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006.)

Da Sra. Matilde Ribeiro, Secretária Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, comunicando que neste mês, sob a
coordenação desse órgão, está sendo realizado o Projeto Dia
Nacional da Consciência Negra - 35 Anos.

Do Sr. Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça,
encaminhando o relatório de gestão desse órgão referente ao período
de agosto de 2005 a outubro de 2006. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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Do Sr. Marco Vinícius Marques Félix, Prefeito Municipal de
Cambuquira, prestando informações em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Justiça referente ao Projeto de Lei n9
3.486/2006. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3.486/2006.)

Do Sr. Marcelo Armando Rodrigues, Presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social - Ceas , encaminhando cópia da
Resolução n2 111/06, desse Conselho. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins doart. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

De D. Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG,
encaminhando cópia da moção de repúdio elaborada pelos
participantes do Encontro sobre Agricultura Familiar e Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável, promovido por esse órgão. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n 2 7512006.)

De D. Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG,
encaminhando moção de reconhecimento ao Deputado Padre João e
a sua assessoria, elaborada pelos participantes do Encontro sobre
Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,
promovido por esse órgão. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de Planejamento
e Gestão, relativos aos Projetos de Lei ns 3.529, 3.560 e 3.632/2006,
em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se o ofício e os respectivos pareceres aos Projetos de Lei ns
3.529, 3.560 e 3.632/2006.)

Da Sra. Elaine Martins Parise, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta
Jurídica, prestando informações relativas ao Requerimento n
6.875/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mas parenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes r Obras Públicas (2), encaminhando cópias
dos convênios que especifica. (- 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. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
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Secretaria de Transportes e Obras Públicas, prestando informações
sobre o Requerimento ri 2 6.798/2006, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Agricultura, comunicando a impossibilidade de o Secretário dessa
Pasta comparecer ao seminário que menciona e indicando as pessoas
que irão representá-lo.

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, notificando liberações de recursos destinados à
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. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (6), informando
liberação de recursos para programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da 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.)

Da Sra. Elizabeth Pimenta, Gerente do Projeto Estruturador da
Estrada Real, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Participação Popular encaminhado pelo Ofício n2
1 .832/2006/SGM.

Da Sra. Vânia Lúcia Godoi de Faria, Delegada Titular da 3?
Delegacia Seccional de Polícia Civil - Seccional Noroeste -,
informando que não houve reincidência de prática delitiva na
denominada "Esquina dos Aflitos", em atenção ao Requerimento n2
6.817/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas e da
Cosipa, encaminhando informações relativas à nova composição
acionária da Usiminas. (- A Comissão de Turismo.)

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 3.735/2006
Declara de utilidade pública a Associação Regional Pró-

1.
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Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina - Corinto -
Arprodic -, com sede no Município de Diamantina.

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

Pró-Desenvolvimento da Ama de Ligação Diamantina-Corinto -
Arprodic, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Regional Pró-Desenvolvimento da Area

de Ligação Diamantina - Corinto - Arprodic -, com sede no Município
de Diamantina, encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de 12 anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no
que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.
E sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, com atuação em todo o Estado. Sua diretoria é constituída
por pessoas de reconhecida idoneidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.73612006
Dispõe sobre a inscrição de informações de interesse médico em

cédula de identidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica assegurado ao titular de cédula de identidade expedida

por órgão estadual o direito de nela fazer constar informações
sucintas sobre o tipo sangüíneo e as condições particulares de saúde
cuja divulgação possa contribuir para preservar sua saúde ou salvar
sua vida.

Art. 2 - O exercício do direito estabelecido nesta lei não exclui a
incidência de taxa de expedição de documento prevista na legislação
em vigor.

Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.
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Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O atendimento médico de emergência é na verdade

uma corrida contra o tempo. Por isso, entendo ser importante constar
na cédula de identidade informações básicas como grupo sangüíneo,
fator AH, bem como informações sobre o acometimento a doenças
como diabetes, epilepsia, hipertensão arterial etc. De posse dessas
informações no documento de identificação, o médico não precisará
submeter o paciente a exames, o que lhe permitirá prestar um
atendimento mais rápido e mais adequado à condição pessoal do
paciente, aumentando as chances de sucesso do procedimento.
Conto com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.73712006
Denomina Rodovia Or. Geraldo Romanelli Fernandes o trecho da

rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta e São
Domingos das Dores à BR-116, entroncamento do Município de
Inhapim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica denominada Rodovia Dr. Geraldo Romaneili Fernandes

o trecho da rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta
e São Domingos das Dores à BR-116, entroncamento do Município
de Inhapim.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Djalma Diniz
Justificação: A indicação do nome do saudoso ex-Prefeito Geraldo

Romanelli Fernandes para denominar o trecho da rodovia que liga os
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta à
BR-116, em Inhapim, manifesta uma singela, porém merecida
homenagem ao pioneiro dessa grande obra, que está agora em fase
final de asfaltamento graças ao cumprimento de mais um
compromisso do Governador do Estado, Aécio Neves, assumido com
a população dessas cidades, por meio do Programa Pró-Acesso, cuja

rs
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implementação é fruto, também, de árduo e incessante trabalho dos
ex-Prefeitos Custódio Quintanilha, Jairo Soares e Jairo Lucca.

O Sr. Romanelli, Juiz de Direito e Prefeito interino da cidade de
lnhapim no período de abril a dezembro de 1947, tomou por meta a
iniciativa de enfrentar o desafio da construção da referida estrada e
melhorar o escoamento da produção regional, que era feito por tropas
de burros ou carros de boi, naquele tempo financiados pelo Banco do
Brasil, os únicos meios de transporte em condições de transitar pelas
trilhas abertas no meio das matas e montanhas, para chegar às
estações da estrada de ferro das cidades de Caratinga e Raul Soares.
Nesse trajeto, os tropeiros gastavam sete dias para ir e sete dias para
voltar.

Levantamento criterioso efetuado pelos membros da Câmara
Municipal de São Domingos das Dores, por meio de entrevistas a
vários membros de tradicionais famílias da região, todos com mais de
60 anos e detentores de inigualável honradez, apontou para o nome
do Sr. Fernandes. De forma surpreendente e extremamente agradável
mencionaram não qualquer estrela do nosso tempo, e, sim,
demonstraram o profundo e respeitoso reconhecimento do nome do
pioneiro na construção daquela estrada: o saudoso advogado, Juiz de
Direito e Prefeito Geraldo Romanelli Fernandes. Seguramente tal fato
representará um marco para o fomento do desenvolvimento
econômico e da justiça sodial de uma das maiores regiões produtora
de café do nosso Estado.

Assim, espero contar o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI W 3.73812006
Declara de utilidade pública o Lar Espírita de Laura, com sede no

Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Espírita de Laura,

com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lai
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Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Lar Espírita de Laura é uma associação civil, privada,

religiosa, assistencial e sem fins lucrativos, fundada em l/5/99, no
Município de Juiz de Fora, com duração por tempo indeterminado e
sede provisória na Av. Santa Luzia, 40, Bairro Santa Luzia, Juiz de
Fora.

A instituição tem por finalidade abrigar crianças até seis anos em
situação de orfandade, abandonadas e desamparadas, visando à sua
integração ao lar e à vida em sociedade.

Por preencher os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.73912006
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Pangea, com

sede no Município de Matias Barbosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Educacional

Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Instituto Educacional Pangea é entidade civil, de

caráter social, beneficente e educativo, sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado.

Tem por finalidade a promoção gratuita da educação básica, da
educação de jovens e adultos e curso profissionalizante; a promoção
do voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,
da democracia e de outros valores universais; a promoção de estudos
e pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos.

A promoção gratuita e permanente da educação consistirá no ensino
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gratuito a residentes na comunidade de Matias Barbosa e Juiz de
Fora, onde a associação atua.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto Educacional
Pangea não faz distinção quanto a raça, cor, sexo, condição social,
credo político ou religioso, observando os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

- 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 3.740/2006
Declara de utilidade pública o Conapam - Conselho das Associações

Comunitárias de Moradoçes da Região da Pampulha - Creche
Recanto da Laurinha, com sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 12 - Fica declarada de utilidade pública o Conapam - Conselho

das Associações Comunitárias de Moradores da Região da
Pampulha - Creche Recanto da Laurinha, com sede na R. Conceição
do Mato Dentro, n 2 160, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra 
em' 

vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública o Conapam - Conselho das Associações Comunitárias de
Moradores da Região da Pampulha - Creche Recanto da Laurinha,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Fundada em março de 2005, tem como objetivo principal elaborar
projetos em busca da melhoria das condições de vida da comunidade,
criando soluções que possibilitem o desenvolvimento social,
econômico, educacional, artístico e cultural, sempre preocupada com
o amparo à infância, à juventude e à velhice, promovendo o lazer, a
preservação do meio ambiente, campanhas beneficentes em geral,
proporcionando o aperfeiçoamento profissional da população local,

Lai
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celebrando parcerias com entidades públicas e privadas, sempre
visando ao bem-estar comum e ao interesse coletivo.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- 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 3.741/2006
Dispõe sobre a concessão de terras públicas e devolutas rurais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - A concessão de terras públicas e devolutas rurais

localizadas em áreas remanescentes de projetos florestais
incentivados e declaradas impróprias para fins de reforma agrária e de
proteção de ecossistemas naturais, até o limite de 2.500ha (dois mil e
quinhentos hectares), para o desenvolvimento de atividade
agrossilvopastoril, de que trata o § 10 do art. 247 da Constituição do
Estado, dar-se-á nos termos desta lei.

Art. 2 - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -,
por delegação do Estado, é a autarquia competente para promover a
identificação técnica, a licitação e a concessão das terras públicas e
devolutas de que trata esta lei.

Art. 3 - A concessão de terras públicas e devolutas de que trata
esta lei será autorizada pela Assembléia Legislativa com base em
processo instruído pelo lter-MG.

§ 1 - O processo de que trata o "caput" deste artigo será instruído,
no mínimo, por:

- laudo de identificação fundiária, preenchido e assinado por
servidores do lter-MG;

II - planta e memorial descritivo;
III - declaração dos confrontantes, por eles assinada, de

concordância com a medição e com a demarcação da área, quando
não precedida de ação discriminatória;

IV - parecer do lter-MG - favorável à concessão da área,
comprovando a ausência de interesse para fins de reforma agrária,
acompanhado de relatório do processo;

V - parecer técnico do órgão ambiental competente declarando que
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a área não é necessária à Øroteção dos ecossistemas naturais;
VI - edital da licitação.
Art. 4 - A concessão de direito real de uso das terras públicas e

devolutas rurais de que trata esta lei, pelo prazo de até trinta anos,
como direito real resolúvel, será outorgada a quem se interessar por
sua exploração com o fim i específico da atividade agrossilvopastoril,
nos termos e condições previstos neste artigo.

§ 1 - A concessão de direito real de uso será formalizada por meio
de instrumento particular de contrato, inscrita e cancelada em livro
especial.

§ 2 - O concessionário, desde a inscrição da concessão de direito
real de uso, fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no
instrumento particular de contrato e responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o imóvel e
suas rendas.

§ 3 - A concessão de direito real de uso será rescindida antes de
seu termo se o concessionário der ao imóvel destinação diversa da
estabelecida no instrumento particular de contrato ou se incidir em
cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias
de qualquer natureza.

§ 4 - A concessão de direito real de uso é nominal e intransferível,
exceto em caso de morte do beneficiário, hipótese em que os
herdeiros poderão assinar termo, tomando a si as obrigações
contratadas.

Art. 5 - Decorrido o prazo de que trata o "caput" do art. 4 2 e
comprovada a exploração efetiva da terra, nas condições
estabelecidas no instrumento particular de contrato, o concessionário
retornará a posse das terras ao Estado.

Art. 6 - O preço da terra pública e devoluta rural objeto de
concessão será fixado por hectare, em portaria do Diretor-Geral do
lter-MG.

§ 1 - A fixação de preço de que trata o "caput" deste artigo
observará, no mínimo, os seguintes critérios:

- a dimensão e a localizãção da terra;
II - a capacidade de uso da terra;
111 - os recursos naturais iritrínsecos;
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IV - o preço corrente na localidade.
§ 22 - A portaria a que se refere o "caput" deste artigo conterá tabela

de preços diferenciados por região geoeconõmica e social do Estado,
correspondendo à integralidade dos valores apurados na forma do §
1°.

§ 32 - A tabela a que se refere o § 2 2 será revista a cada período de
doze meses, sem prejuízo da atualização monetária de seus valores
pela Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

Art. 72 - Serão estabelecidos em decreto o valor e a forma do
pagamento, pelo concessionário, dos emolumentos correspondentes
aos serviços de medição, demarcação e elaboração de planta e
memorial descritivo da terra pública e devoluta rural.

Art. 82 - A concessão de que trata esta lei aplica-se, no que couber,
o disposto na Lei n°11.020, de 8 de janeiro de 1993.

Art. 99 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: No período de 1975 a 1988, o Estado desenvolveu um

programa de incentivo ao plantio do eucalipto em áreas localizadas no
Norte e Nordeste de seu território. Para tanto, firmou contrato de
arrendamento, pelo prazo médio de 25 anos, com diversas empresas
para a promoção de reflorestamento.

Com o término desses contratos e o retorno dos imóveis ao Estado,
por meio de ações judiciais, a administração pública considerou que a
forma mais adequada de reutilização dessas terras, que somam mais
de 180.000ha, é voltar a concedê-las a particulares para a atividade
agrossilvopastoril.

Visando proporcionar os fundamentos constitucionais necessários
para que novos contratos sejam realizados, esta Casa aprovará
proposta de emenda à Constituição permitindo a concessão de terra
pública e devoluta rural em área remanescente de projetos florestais
incentivados e declarada imprópria para fins de reforma agrária e de
proteção de ecossistemas naturais, para a atividade agrossilvopastoril,
até o limite de 2.500ha.
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Este projeto de lei visa a: estabelecer os parâmetros e condições a
serem observados para a efetivação dessa concessão, para o que
contamos com o apoio dos inobres pares.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.935/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Curvelo pelas
comemorações de seus 22 anos de fundação. (- A Comissão do
Trabalho.)

N 2 6.93612006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Clube Atlético Mineiro
pela inauguração oficial do centro de treinamento denominado Cidade
do Galo.

N 2 6.93712006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Senador
Simão da Cunha, em Peçànha, pelas comemorações dos 90 anos de
sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N2 6.938/2006, do Deputado Padre João, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-
MG pedido de informações sobre os motivos e os custos da obra que
está sendo realizada na altura do Km 178 da MG-129. (- A Mesa da
Assembléia.)

N 2 6.93912006, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
estadualizada a estrada municipal Francisco Jorge da Silva, no
Município de Simão Pereira. (- A Comissão de Transporte.)

N 2 6.94012006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
encaminhado à Secretária de Educação pedido de informações sobre
o cronograma para implantação das disciplinas de Filosofia e
Sociologia no ensino médio da rede estadual. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fahim
Sawan. Anexe-se ao Requerimento n 2 6.831/2006, nos termos do § 2
do art. 173 do Regimento Interno.)

Comunicações

L.i
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- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Domingos Sávio.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero fazer coro

com as palavras do Deputado Carlos Pimenta. No Sul de Minas,
estamos enfrentando o mesmo problema, até mesmo com maior
gravidade. Há muito tempo, foi-nos prometida, pelo governo federal,
uma rodovia, a BR-459, que está totalmente paralisada no trecho do
Estado de São Paulo até Poços de Caldas, passando por Itajubá.
Com 30% da obra a ser iniciada, vemos o trecho, onde o tráfego é
intenso, já que é o principal meio de ligação entre o Estado de São
Paulo e o Sul de Minas, em péssimo estado de conservação.

Já reivindicamos ao DNIT, em várias oportunidades, a retomada das
obras nesse trecho, tão importante para o Sul de Minas. Entretanto,
até agora, não vimos nenhuma providência ser tomada pelo DNIT ou
por autoridades da região para recuperação dessa malha viária. E
muito importante que nos manifestemos sobre esse assunto, como já
fizemos reiteradas vezes, não somente neste Plenário, como também
por meio de requerimentos aprovados na Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, solicitando, em Brasília, ações
emergenciais, em vista da situação que enfrenta o Sul de Minas, não
apenas na BR-459, mas também no Circuito das Aguas. Não há como
chegar a Lambari, por exemplo, uma das principais cidades do nosso
pólo turístico, na Via do Minério. O Ministério Público está vendo que é
preciso cessar imediatamente todo o tráfego naquela rodovia,
considerando que ela é um canal da morte - várias vidas já foram
ceifadas, não somente em Lambari, mas também no trecho de Carmo
de Minas a São Lourenço. Temos recebidos inúmeras reclamações e
ponderações, por mensagens e "e-mails", mas, lamentavelmente, o
DNIT não toma providência alguma sobre o assunto.

A esse respeito, já temos vários requerimentos aprovados e vamos
realizar uma audiência pública no Sul de Minas, no Circuito das
Aguas, para que o DNIT se comprometa com aquela região. Aliás, é
bom lembrar que não está empenhado recurso algum para essas
rodovias do Sul de Minas, de modo que não sabemos de onde o
dinheiro vai sair. Temos acompanhado atentamente a questão e
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sabemos que não temos absolutamente nenhuma destinação de
recursos para a BR-459 ou para a rodovia do Circuito das Aguas.
Quero fazer esta ponderação sobre a péssima qualidade das nossas
estradas, pedindo que considerem o período em que estamos - um
período de chuvas e próximo do Natal - e se lembrem de que esse é o
sentimento maior da população do Sul de Minas. Obrigado.

O Deputado Célio Moreir - Quero fazer coro com as palavras dos
Deputados Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva, denunciando o
descaso do governo federal com as BFis que cortam o nosso Estado.
Gostaria de falar especificamente da BR-1 35, onde, há poucos meses,
no trecho entre Curvelo e Corinto, cinco jovens perderam a vida, em
um acidente ocasionado pelo "borrachudo" - aquele asfalto que deixa
a pista totalmente irregular.

Já o denunciamos o fato aqui, e, até junto com os Deputados Carlos
Pimenta e Doutor Viana, que também é da região, realizamos uma
audiência pública e promovemos uma manifestação em que paramos
a BR-135, com a presença do pessoal do DNIT, conseguindo a
promessa de recuperação dessa rodovia. Com  obras paliativas, todos
os anos jogam-se milhões no bueiro - não é nem no ralo. Mas agora o
governo, para despistar, erfibora isso até leve um pouco de segurança
ao local, está pintando as faixas contínuas e as faixas nas laterais da
rodovia, mas deixando os buracos, ou melhor, as crateras, que, com
toda certeza, vão provocar acidentes no trecho que vai do trevão até
as proximidades de Buenópolis. Foi feito um paliativo, e, com essa
pequena chuva, os buracos começaram a aparecer, nas proximidades
de São José da Lagoa, Curvelo, Corinto. Esperamos que o DNIT aja
rapidamente para que não tenhamos crianças e jovens às margens da
BR, tapando buracos com ferra para ganhar algum dinheiro.

O Deputado Carlos Pimenta bem relatou que há verbas para a BR-
381. Foi liberado recurso para a construção do novo Viaduto Vila Rica,
antigo Viaduto das Almas^ o que, com toda a certeza, é necessário,
porque tem ceifado vidas. Mas esperamos, em relação à situação da
BR-135, que o governo federal - o Ministro esteve no trevão, bem
como o Diretor-Geral do DNIT, eleito Deputado Federal; aliás, com
ótima votação na região -;lute pela recuperação dessa estrada e que
ali não sejam feitas apenas obras paliativas, pois geram insegurança a
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todos que transitam por São José da Lagoa, Curvelo, Corinto, Augusto
de Lima, Buenópolis. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Serei breve. Quero mostrar a nossa
indignação e apoiar os Deputados que nos antecederam. Amanhã
completam 15 dias que estive com o Dr. Sebastião, Superintendente
do DNIT em Minas Gerais, que me garantiu a existência de orçamento
para o ano que vem para a recuperação da BR-135 em sua totalidade.
Estranha-me no Orçamento da União não ter constado nada em
relação a essa estrada.

Na semana passada, neste Plenário, baseado nas palavras do
Superintendente, falei da nossa expectativa positiva de que o último
tapa-buraco seria feito durante essas chuvas e que, a partir do
próximo ano, a BR seria restaurada, com terceira pista, acostamento e
sinalização, o que acabaria definitivamente com a situação de
insegurança na estrada. Hoje, de fato, os buracos estão voltando,
apenas com o começo das chuvas.

Voltarei ao DNIT para verificar se há recurso ou não para a
recuperação da BR-135, cuja atual situação causa pavor a todos que
por ela trafegam. A todo instante, vemos ali pessoas acidentadas,
carros danificados, pneus furados e rodas quebradas, gerando
transtorno e insegurança aos seus traseuntes.

Fica aqui, portanto a minha indignação e o meu apoio aos
pronunciamentos dos Deputados que me antecederam.

O Deputado Antônio Júlio - Ouvimos atentamente a leitura da
correspondência e verificamos que o Governador abriu mais um
crédito suplementar para o Tribunal de Contas de IR$5.000.000,00.
Trata-se do terceiro ou quarto crédito suplementar este ano. Mas não
é essa a minha discussão. Quero destacar que há um projeto em
tramitação nesta Casa, na Ordem do Dia para votação, de
R$25.000.00,00, e que, hoje, chegou outro, de R$5.000.000,00. Ele
será anexado ao projeto anterior ou terá nova tramitação? De acordo
com o Regimento Interno desta Casa, as matérias correlatas são
anexadas. Essa é a minha questão de ordem. Gostaria que V. Exa. a
analisasse e me respondesse.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a Presidência irá analisar
o projeto e responderá a V. Exa. em outra oportunidade.
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Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, venho a esta tribuna para fazer uma análise do Projeto de
Lei Complementar n 2 8712006, que altera a organização e a divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Como se sabe, em 2005 o Tribunal de Justiça, conforme previsto em
lei, deveria ter encaminhado a esta Casa a Lei de Organização e
Divisão Judiciárias. Isso não aconteceu, mas ficou acertado com a
Presidência da Assembléiae com o Tribunal de Justiça que, em 2006,
a divisão judiciária seria enviada a esta Casa.

Deputado João Leite, corno Deputado Estadual de Betirri, faço uma
comparação entre a minha cidade e as demais cidades-pólo de
entrância especial. Seria bom passarmos uma borracha no que
aconteceu no passado. Nota-se que algumas cidades-pólo foram
privilegiadas, visto que forám dotadas de um maior número de varas,
tendo em vista o espírito adotado pelo Tribunal de Justiça ao criar
novas varas.

Ao fazer uma regra de três com os números de que disponho,
observei alguns aspectos interessantes. Hoje, Betim possui 12 varas,
das quais 3 são juizados de pequenas causas. O Tribunal de Justiça,
ao enviar para cá a divisão judiciária, concede a Betim a criação de
mais 7 novas varas, perfazendo-se um total de 19 varas.

No tocante a algumas cidades, tomamos o cuidado de fazer uma
análise pormenorizada. Por exemplo, Contagem, cuja população
estimada é de 593.419 habitantes, contará com 43 varas. Se fizermos
uma regra de três com esses números e os referentes a Betim, cuja
população é de 391.718 habitantes, constataremos que, ao invés de
19 varas, Betim deveria dispor de 28,38 varas, ou seja, de 28 varas.
Como se vê, a referida cidade está tendo um prejuízo de 9 varas.

Se compararmos Betim a Juiz de Fora, que possui uma população
de 508.073 habitantes e 37 varas, veremos que, em nosso Município,
deveria haver 28,52 varas. Nesse caso, Betim perderá cerca de 10
varas. Se fizermos uma qomparação com o Município de Uberaba,
cuja população é de 296.356 habitantes, veremos que Betim deveria
dispor de 29 varas. Considerando-se o projeto enviado pelo Tribunal
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de Justiça, Betim terá, portanto, um prejuízo de 10 varas. Se
considerarmos a cidade de Uberlândia, que tem 585.262 habitantes,
veremos que Betim deveria ter 24 varas, e não 19. Se a comparação
for feita com Montes Claros, que tem uma população de 360.742
habitantes e onde seriam instaladas 18 varas, veremos que Betim
deveria contar com 19,34 varas. Se considerarmos Divinópolis, com
população de 204.324 habitantes, que passou para 16 varas, veremos
que, nesse caso, Betim teria de contar com 30 varas. Uberaba, como
disse, tem uma população de 296.356 e já possui 22 varas, com as já
criadas.

Deputado Paulo Piau, nada tenho contra Uberaba, tampouco contra
os demais Municípios.

Mas acho que chegou o momento de tirar o critério político e de o
Tribunal de Justiça aplicar, nessa divisão judiciária, o critério da
população e do número de feitos que há em cada comarca.

Se você considerar as cidades da região metropolitana, como Betim,
Contagem, lbirité e Ribeirão das Neves, que também precisam de
modificação, verificará que os conflitos sociais aqui são muito maiores
que no Triângulo. Deixando de lado essas considerações, o Tribunal
deveria dar uma resposta à Assembléia Legislativa para mostrar
claramente quais foram os critérios adotados ao enviar a esta Casa o
novo projeto de divisão judiciária do Estado.

Como Deputado, representante de Betim, querendo de certa forma
corrigir essa condição de estabelecer critérios e levando em
consideração a população e o número de feitos de cada comarca, não
podemos nos calar neste momento. Betim é uma das poucas cidades-
pólo que ainda não possuem um prédio adequado para o
funcionamento do fórum.

O que temos em Betim hoje? Temos uma parceria com a Prefeitura,
que ficou responsável pelo pagamento dos aluguéis, tanto para o
Ministério Público quanto para o Poder Judiciário. Na verdade, a
Justiça do Município de Betim vem funcionando em quatro ou cinco
locais. Não adianta querer cobrar do Poder Judiciário, criticá-lo porque
é lento e porque às vezes não dá uma decisão no seu devido tempo,
quando não se dá condição de trabalho a esse Poder.

Betim contribui com mais de 20% da receita do governo do Estado.
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Então, já passou do momento de cobrar do governo do Estado para
que se possa, pelo menos, aceitar uma emenda, que coloco no
orçamento, na ordem de R$24.000.000,00, uma vez que a Prefeitura
já doou o terreno para a construção da nova sede do fórum. No
entanto, o Tribunal de Justiça alega que não tem dinheiro no seu
orçamento para isso e pretende colocar uma emenda que retire
dinheiro do governo do Estado para transferi-lo para o Tribunal de
Justiça.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero parabenizar o
Deputado Ivair Nogueira por trazer esse assunto à Assembléia.
Acompanhei a tramitação dessa PEC na Casa e vi que o Deputado se
empenhou na sua apreciação para evitar prejuízos para as comarcas
do interior. Temos de lutar,:sim, para aumentar o número de varas de
Betim, assim como de outras comarcas. Quero fazer uma ressalva em
relação a outras cidades dó Estado. Há um trecho de uma canção do
Mário Lago que diz o seguinte: "Uma cidade parece pequena se
comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade que se
começa a ser feliz". O cidalão mora no Município, na cidade.

Temos de repensar o pacto federativo, uma questão histórica que
vem de muitos governos. Os recursos estão centralizados na União e
nos Estados, e a cada dia os Municípios assumem mais atribuições
tanto do Estado quanto da União. Por exemplo, na área de segurança
pública, dos 853 Municípios, não há um sequer que não tenha
convênios com a Polícia Militar

Se a segurança funciona no Município, e às vezes precariamente,
isso é porque o Município fez um convênio com a Prefeitura, que
fornece a gasolina, a energia, garantindo o mínimo de estrutura.
Quanto aos funcionários do Poder Judiciário, muitas vezes eles são
cedidos, o que é proibido por lei. Esse expediente fere também um
pouco a autonomia tanto do Judiciário quanto da Polícia Militar, o que
fragiliza um pouco sua autoridade.

Temos de rever, sim, essa situação.
Há preconceito com as 1 cidades do interior e até mesmo com as

grandes cidades, com as cidades-pólo. As vezes, há um certo
corporativismo no que diz respeito às questões relacionadas ao
Tribunal de Justiça. Portanto, é preciso rever esse critério. Defendo o
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aumento do número de varas de Betim e de outras cidades, como
Uberlândia e Uberaba. Se analisarmos o mapa da criminalidade,
constataremos que, nas regiões do Triângulo Mineiro, vêm
aumentando a criminalidade, a violência e o tráfico de dragas.
Obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Não quero defender o Município de
Betim, mas, sim, que os critérios adotados sejam aplicados em todas
as cidades, no que diz respeito ao número de feitos e de habitantes.
Queremos justiça para não beneficiar o Deputado A ou B ou C, nem a
cidade A ou B ou C. Estou citando Betim, mas isso serve para as
demais cidades.

A Justiça do Trabalho do Município de Betim deu um exemplo da
parceria público-privada. Se o governo do Estado não tem dinheiro
para construir a sede de fórum, por que não realizar com a iniciativa
privada uma parceria público-privada, para construir e pagar o
aluguel? Os bancos privados têm vendido o seu ativo, colocado em
leilão e alugado seus imóveis. Portanto, ou o governo arranja dinheiro
para construir o novo fórum ou realiza uma parceria público-privada,
conforme ocorrerá com a MG-50. O governo não consegue fazer tudo,
mas pode fazer uma parceria público-privada.

A Justiça do Trabalho de Betim já implantou isso nesse Município.
Uma Justiça como a de Betim não pode funcionar em quatro ou cinco
locais. Não há advogado que consiga acompanhar tudo, e isso
prejudica as partes e o bom funcionamento do processo. Essa é a
nossa reivindicação. Faço um alerta: criação de novas varas não
significa implantação. Não podemos esperar uma nova reforma e
distribuição da divisão judiciária para criar novas varas, pois isso pode
demorar muito, pode prejudicar a maioria das comarcas.

A emenda que apresento é: que o Tribunal de Justiça venha aqui
discutir com a comissão da Assembléia. Dessa forma, poderá mostrar
se meu pronunciamento está equivocado em relação ao que foi
apresentado pelo Tribunal de Justiça ou se eles estão de acordo em
corrigir essa falha, para que não ocorra critério político, conforme
ocorreu no passado.

Em Betim temos visto, nos veículos de comunicação, o toque de
recolher, o que só ocorria no Rio de Janeiro e em outros Estados. Por
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isso temos de ter uma Justiça aparelhada, e o governo do Estado
deve dar prioridade à cidade de Betim, que apresenta um crescimento
acima da média, quase 10% ao ano. Em Betim há aproximadamente
400 mil habitantes e, a cada ano, há mais 40 mil novas pessoas
morando nessa cidade, o que exige maior segurança, maior
investimento e, acima de tudo, Justiça aparelhada.

Foi em Betim, com o apoio de todos os Juízes da cidades-pólo, que
se discutiu a interiorização da Justiça. Naquele momento, havia um
movimento querendo rebaixar as comarcas de entrância especial. Se
não fosse aquele movimento, se não fosse a força dos Juízes do
interior, talvez hoje estivéssemos amargando uma situação dramática
e colocando as comarcas de entrância especial numa situação menos
privilegiada. Isso aconteceu com a cidade de Ipatinga, que acabou
sendo rebaixada. Esse critério utilizado deve ser discutido.

Solicito ao Tribunal de Justiça que explique os critérios que o
levaram a fazer essa modificação, que não agrada à maioria dos
Municípios. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia, ocupo hoje a tribuna para discutir um assunto que tem
sido destaque na grande mídia nacional há algumas semanas. Tenho
a obrigação de conhecê-lo profundamente por ser controlador de vôo.
Ontem assisti ao pronunciamento de um parlamentar na Câmara dos
Deputados - não diria que seja culpado, mas a matéria é muito
complexa, não é de fácil entendimento, é preciso ter conhecimento
maior para posicionar-se.

Sou controlador de tráfego aéreo internacional, exerci essa profissão
por 17 anos e cheguei a ser instrutor. Inaugurei o Aeroporto
Internacional de Confins e também sou controlador de defesa aérea,
tendo trabalhado na baseF aérea de Santa Cruz. Tenho visto, lido e
acompanhado o problema do controlador de vôo, que é extremamente
sério. Mas a sociedade brasileira como um todo não tem
conhecimento do assunto.

Deputado João Leite, quando eu dizia que era controlador de vôo, a

rÀ



585

maioria das pessoas achava que eu era aquele que ficava sinalizando
para as aeronaves estacionarem nos pátios, ou seja, um sinaleiro. A
profissão do controlador ainda não está regulamentada. Essa será
uma das nossas primeiras ações no Congresso Nacional.

Os 15 minutos de que disponho não são suficientes para expor
minha opinião, mas pretendo fazê-lo com um tempo maior.

O que é um controlador de vôo? Como ele se forma e em quanto
tempo? O que é exigido de uma pessoa para que seja habilitada ao
controle de vôo? Depois de conhecidos esses fatores, concluiremos
que o problema no Brasil não se resolve facilmente, porque o déficit
de controladores é imenso, está na ordem de 1.000 profissionais,
Deputado João Leite. Hoje há aproximadamente 2.800 controladores,
e precisaríamos de 3.800 a 4 mil, para oferecer-lhes condições
mínimas de trabalho para que exercessem o seu ofício com
segurança.

Para os senhores terem uma idéia, um controlador de vôo
americano ganha US$8.000,00 por mês para trabalhar 4 horas por
dia; e um controlador de vôo brasileiro, R$2.000,00 em média para
trabalhar 8 horas por dia. O que ocorre? Por exigência da
Organização de Aviação Civil Internacional, o controle de vôo no
Brasil deveria ser exercido por civis, como ocorre em todo o mundo.
Porém, as empresas áreas brasileiras sempre pressionaram o
governo para não deixá-lo sair das mãos dos militares. Por quê?
Porque eles não o têm nem como profissão, é uma especialidade. O
militar não ganha pelo que faz, pela função que exerce, mas pelo que
é: Sargento, Oficial ou quem quer que seja. Só que se chegou a um
crescimento na ordem de 15% da aviação a cada ano no País e não
se estão formando controladores de vôo na mesma velocidade. Isso
gerou uma defasagem, um estrangulamento.

Deputado João Leite e Deputada Maria Tereza Lara, um controlador
de vôo que está começando ou prestando concurso hoje não pode
operar no Centro de Brasília com segurança com menos de seis anos.
Por quê? Porque precisa adquirir experiência; passar primeiro no
concurso, fazer o curso, em que aprenderá sobre aviação geral,
performance de aeronave, meteorologia, radionavegação, conhecerá
regras de tráfego aéreo, fraseologia-padrão em português e inglês.
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Depois de preparado e formado - aliás, isso ocorre, em média, em um
ano ou um ano e meio, dependendo do quanto se aprofunda -, estará
em condições de ficar ao lado de um operador de torre de controle
assistindo a tudo pelo menos por três a seis meses, sem direito de
pegar no microfone, pois precisa saber como as coisas acontecem.
Portanto, começa a acompanhar tudo como assistente para saber
como se faz, estagiando com alguém ao seu lado, sem condições
ainda de trabalhar. Ele fará controle de solo, das aeronaves, dará
autorização etc. Aí, sim, poderá começar a ser operador de torre.
Precisará pelo menos de um ano para ter condições de trabalhar na
torre de controle, que é praticamente o primeiro órgão - aliás, o mais
fácil de fazer. Após esse período, precisará ir para o controle de
aproximação e de saída para aprender. Dependendo dele e das
circunstâncias, levará aproximadamente de dois anos a dois anos e
meio para ter condições de operar, pois passará pelo mesmo
processo de conhecimento, avaliação, comunicação, controle,
transferências. Depois de aprender e verificar como a coisa acontece,
é encaminhado para lazer novo curso, aprender a operar radar.

Para os senhores terem numa idéia, certa vez, no Centro de São
José dos Campos, no CTA, mandaram 30 a 40 civis com pouca
experiência na rede para fazer o curso de radar, pois precisavam
formá-los. Eu era instrutor.y Reprovamos todos, pois nenhum tinha
condições de operar, experiência necessária para saber o que
acontece no controle de aproximação e de saída.

Depois de passar por esse período, terá de aprender agora a
trabalhar com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, se, por
exemplo, for para Brasília r aliás, deixo de lado aqui a defesa área,
pois é de outro ramo. Aí, sim, ele passará por um mesmo período de
observação depois de fazer cursos e conhecer a área. A informação
que tenho é que, na regra normal, em menos de dois anos, um
operador não pode falar ao microfone no centro de Brasília.

Deputados João Leite, Maria Tereza Lara. Célio Moreira, Lúcia
Pacífico, isso significa que, para o controle de vôo, é necessário
previsibilidade e planejamento. Todavia o que acontece sempre? Os
militares estão sobrecarregados, aliás, são doutrinados para superar a
si mesmo, as dificuldades, os problemas. Isso arrebenta o ser
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humano.
Como testemunha, digo que houve casos em que saí do trabalho e,

por um pequeno incidente, na primeira semana, costumava não
dormir. As vezes ficava, dois, três, quatro meses pensando naquele
problema, quais alternativas eu tinha naquele momento, o que poderia
ter feito de melhor, o que não fiz. Isso arrebenta com o ser humano.

O pobre do controlador e da equipe que trabalharam no dia do
acidente com o avião da Gol não têm mais condições de trabalhar
nem de ter vida normal, pois a carga é muito pesada. O tráfego aéreo
é isso. O que está acontecendo em Brasília diz respeito às regras de
tráfego aéreo e de segurança, segundo as quais tem de haver, no
máximo, vigilância radar - na linguagem mais comum, chama-se
monitoração. Eram somente 14 aeronaves, mas eles precisavam fazer
20, senão não teriam condições de atender ao fluxo de tráfego. Isso
significa aeronaves maiores com velocidade cada vez maior e maior
número de vidas nas mãos de um controlador de vôo.

Para se ter uma idéia, o controlador civil, além de uma escala
melhor, tem um psicólogo, tem direito a um profissional de educação
física para fazer relaxamento durante o trabalho dele. Militar não tem
nada disso. Estão dizendo por ai que seria um absurdo transferir isso
para as mãos de civis. Então, vamos dizer que, por ser uma profissão
muito importante, não poderá ir para as mãos dos civis, pois eles
poderão exigir o que vale a profissão, e, aí, será um problema. Então,
vamos acabar com os médicos, que também não podem fazer greve.
Imaginem! Ou , então, todos eles têm de ser militares. Só há uma
saída. A curto prazo, estão tentando trazer de volta os controladores
de vôos que saíram, porque já estão preparados e necessitariam
apenas de cerca de seis meses a um ano de adaptação para voltarem
a operar. Quem já é formado, preparado e sabe de tudo. Isso, a curto
prazo, de certo modo, melhora um pouco a situação, mas não tem
outra saída, o Brasil caminha.

Se quisermos resolver esse problema para transferir todos os
militares para a vida civil, regulamentar a profissão de controlador de
vôo e reconhecer a importância que ela tem...

Não digo que um controlador de vôo devesse ganhar o que ganha
esse profissional hoje nos Estados Unidos - R$32.000,00 -, mas
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deveria ganhar, pela importância e necessidade da sua função, no
mínimo, R$7.000,00, R$8.000,00, para começar, com melhores
condições de trabalho. Esse valor seria um mínimo suportável. Ou
fazemos isso ou vamos viver esse "apagão". Isso não é culpa apenas
do Presidente Lula, mas da maioria dos governos, que nunca deram
importância a isso, que sempre superaram esse problema com os
militares, que não podem falar, mas sofrem calados.

Chegou um momento em que o problema está extrapolando, por
isso quero aproveitar para dizer que isso é sério. Ouvi um Deputado
dizendo que deveriam punir os militares insubordinados, como se isso
tosse um problema de insubordinação. Esse não é um problema de
insubordinação, é um problema gravíssimo que nunca foi tratado com
a responsabilidade, a seriedade, a atenção e os recursos necessários.
Não é controlador de vôo quem quer, é quem pode.

Encerro meu pronunciamento e depois vou pedir um prazo maior
para discutir essa questão. Quis apenas levantar esse problema, que
é grave e que precisa de uma ação para ser resolvido. Esse problema
precisa ser tratado com rapidez, mas só tem solução a médio e a
longo prazo. A curto prao tem uma solução apenas emergencial.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, pela importância do pronunciamento, já concedo aparte
ao Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio MoreiiTa (em aparte) - Obrigado, Deputado André
Quintão. Solicitei este aparte a V. Exa. para dar uma boa notícia.
Acaba de ser instalada nesta Casa, tendo como Presidente o
Deputado Sargento Rodrigues e como Vice-Presidente o Deputado
Adalclever Lopes, a Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas,
que se reunirá todas as quintas-feiras, a partir da 9h30min, para
discutir a lei e ver se a lei está sendo respeitada. Fiz uma observação
em relação ao convite das autoridades para participar dessa
Comissão. Espero que não seja necessário fazer uma convocação.
Não sei se o Chefe de Policia, Dr. Otto, está com muito trabalho, mas
está extremamente difícil conversarmos com ele, haja vista que desde
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outubro tentamos contato e não conseguimos retorno. Fiz essa
observação ao Deputado Sargento Rodrigues, e esperamos não
precisar usar desse recurso regimental de convocar o Chefe de
Polícia para dar alguns esclarecimentos ou discutir a lei. Existem
assuntos sérios que precisamos tratar, mas, infelizmente, não temos
retorno nem por telefone. Deixo aqui essa observação e essa boa
notícia de que, a partir da próxima semana, vamos estar aqui com os
familiares dos desaparecidos, traçando o rumo e, dentro de 60 dias,
se Deus quiser, vamos ter um relatório final. Muito obrigado, Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Célio
Moreira. Essa é uma iniciativa que conta com o nosso apoio. De fato,
é uma situação que aflige muitas famílias mineiras. Tivemos
oportunidade de participar de uma manifestação, de uma caminhada,
quando esse problema foi, mais uma vez, explicitado à sociedade
mineira. Isso depende de atuação integrada de vários órgãos públicos,
de um mutirão para a resolução de casos que se arrastam há alguns
meses, infelizmente trazendo angústia e sofrimento para tantas
famílias.

Então acompanharemos esta comissão especial e a comissão
especial constituída na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em um
trabalho conjugado na Câmara Municipal, tendo à frente o Vereador
Fred Costa e contando com a participação da frente parlamentar,
presidida pela Vereadora Neila Batista. Também aqui, na Assembléia,
estaremos juntos para tratar desse assunto.

Deputados e Deputadas, hoje foi lido, neste Plenário, um documento
dos Líderes prorrogando o prazo de apresentação de emendas ao
PPAG e ao Orçamento de 2007. Essa prorrogação foi muito positiva
para os Deputados e as Deputadas aperfeiçoarem os seus contatos e
finalizarem suas emendas para os Municípios mineiros, mas,
principalmente, para a Assembléia Legislativa dar o tratamento
adequado, sério, correto, como sempre deu, por meio de sua
assessoria e também dos Deputados que integram as várias
comissões, às 78 emendas populares apresentadas ao PPAG e ao
Orçamento do Estado.

Vejam bem, Deputados, Deputadas, telespectadores que



590

acompanham a TV Assembléia, neste período, nesta Casa, estamos
com as comissões envolvidas - a Comissão de Participação Popular,
tão bem presidida pela Deputada Maria Tereza Lata, e a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com os Deputados Domingos
Sávio, Sebastião Helvécio e outros -, analisando 78 emendas
populares. Essa é uma novidade da Assembléia Legislativa mineira.
Não há outra experiência no País de acolhimento de emenda popular
à lei orçamentária.

Desde 2003, em processo coordenado pela Comissão de
Participação Popular, que tive a honra de presidir, a Assembléia
mineira ouve, recebe e acolhe sugestões de entidades da sociedade
civil para as suas leis orçamentárias. E, a partir de 2004, há revisões
anuais do PPAG com impacto no Orçamento. Tudo isso, em um
trabalho conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, responsável pela emissão do parecer final sobre as leis
orçamentárias.

Neste ano, o quarto desta legislatura e o penúltimo do PPAG em
vigor, essas 78 emendas traduzem forte preocupação da sociedade
mineira em ampliar o chamado orçamento social para Minas Gerais.
Sabemos que o grande desafio para o Brasil é exatamente promover
a justiça social e o crescimento econômico com inclusão social e
distribuição de renda, diminuindo as diferenças de rendas entre as
pessoas e de crescimento econômico e social entre as regiões, além
de melhorar o seu índice de desenvolvimento humano.

Nesse âmbito, recebemos muitas emendas. Não me é permitido,
pelo tempo, evidentemente, analisar uma por uma, mas podemos
fazê-lo por bloco. Tivemos claramente algumas preocupações
recorrentes que abrangem o conjunto delas. A área de segurança
alimentar é um bom exemplo: há muitas emendas na linha de
efetivação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável em Minas Gerais. O Estado já possui uma lei em vigor,
um decreto que regulamentou essa lei desde abril de 2006. Há
iniciativas coordenadas pelo Consea, tão bem presidido pelo Bispo D.
Mauro Morelli, e programas exitosos, como o Prosan, o mutirão pela
segurança alimentar. Esse é um programa que atinge dezenas,
centenas de entidades da sociedade civil, que, em uma ação
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cooperada, associativista, solidária, promovem iniciativas de geração
de renda, produção alimentar, mudança de hábitos alimentares e
fortalecimento da capacidade nutricional das pessoas de maneira
organizada, cooperada e coletiva.

Esse é um programa que sempre contou com recursos federais. Na
semana passada, o governo federal repassou R$1.800. 000,00 para o
governo de Minas Gerais para ser aplicado na política de segurança
alimentar.

Essa é uma ação que o governo do Estado está excluindo do seu
plano para 2007. O Fórum Mineiro de Segurança Alimentar, o Consea,
o Conselho Estadual de Nutricionistas, entre outras entidades,
apresentaram a emenda voltando com a ação excluída, além de
outras na área de tanque coletor de leite e de pasteurização para
agregar valor ao produto de Minas e de ampliação e investimento de
recursos na área da alimentação escolar, que é acompanhada com
muita seriedade nesta Casa pelo Deputado Edson Rezende, no
Conselho de Alimentação Escolar, entre outras.

Esse é um bloco de emendas que está merecendo maior atenção
das Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação Popular
em sua negociação com o governo para o combate à tome em Minas
Gerais.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Obrigado, Deputado
André Quintão. Quero falar da nossa proposta do Conselho de
Alimentação Escolar para a realização, no próximo ano, entre maio e
junho, de um fórum técnico sobre alimentação escolar, que atinge
cerca de 1.700.000 crianças e adolescentes. Esse será um momento
rico para mostrarmos a importância do impacto escolar na saúde
dessas crianças e dos adolescentes.

Aproveito para falar sobre um fato lastimável ocorrido na quinta-feira
última em Barbacena, que foi o fechamento do pronto-atendimento do
hospital regional. A decisão foi do Prefeito Municipal, que é seu gestor
pleno. O setor, aberto há dois anos, atendia por dia entre 200 e 300
pessoas em situação de emergência. Com seu fechamento, 124
funcionários foram mandados embora. A estrutura construída, com
funcionários e equipamentos necessários para urgência e emergência,
está fechada.
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É um fato lastimável, pois prejudica em demasia a população de
Barbacena e da região. A decisão poderia ter sido mais bem
negociada com a Diretoria da Fhemig. Os hospitais - Santa Casa e
Policlínica - terão que preparar-se para atender a essas pessoas,
enquanto já existem investimentos vultosos no próprio pronto-
atendimento feitos ao longo dos últimos anos pela Fhemig e pela
Prefeitura. No momento em que se fecha, deixa-se de aproveitar local,
equipamentos e pessoas.

Fazemos, então, um requerimento para que essa situação seja
discutida na Comissão de Saúde, pois está prejudicando milhares de
pessoas da região que precisam de atendimento imediato. Hoje o
caos está instalado em Barbacena no que se refere ao atendimento
de urgência e emergência. Para a discussão, solicitamos a presença
do Secretário de Saúde do Município, do Presidente da Fhemig e de
outros envolvidos da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigado,
Deputado.

O Deputado André Quintão - Dei esse exemplo de emendas
populares na área da segurança alimentar, e abordaremos outras
áreas. Ao longo dos dias de novembro, durante a negociação e
discussão das emendas, farei questão de vir ao Plenário tratar
especificamente de cada área: agricultura familiar, criança e
adolescente, assistência social, direitos humanos, Movimento Lixo e
Cidadania, enfim, áreas que tiveram uma concentração maior de
emendas.

Deste Plenário, não poderia deixar de registrar que Minas Gerais e o
Brasil perderam uma das grandes figuras e referência política,
parlamentar, social e, sobretudo, humana. Faleceu o nosso grande
companheiro João Domingos Fassarela, ex-Prefeito de Governador
Valadares, ex-Deputado Federal, brilhante na área orçamentária,
batalhador, particularmente na área da assistência social, e que
atualmente ocupava o cargo de Secretário Executivo Adjunto no
Ministério do Desenvolvimento Social do governo Lula. Nosso
companheiro Fassarela contribuiu muito para Governador Valadares,
no Congresso Nacional, e, na última etapa, na consolidação das
políticas públicas sociais efetivadas pelo governo federal, sempre
temperando a firmeza de princípios e convicções político-ideológicas,
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mas também com sua inigualável capacidade de diálogo e
compreensão das diferenças na política e na vida. O político e o ser
humano Fassarela combinaram a dimensão afetiva e política com
muita sensibilidade social. Infelizmente ele se foi, e deixamos
registrado, nos anais da Casa, o reconhecimento não só deste
Deputado e do Bloco PT-PCdoB, mas, tenho certeza, de todos os
Deputados e do povo mineiro. Que o exemplo de João Domingos
Fassarela continue a iluminar todos nós. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Eu vi que V. Exa.

tentou garantir o tempo dos oradores que se inscreveram
previamente. Essa é uma sábia decisão daquele que está presidindo a
Mesa, pois os que se inscreveram previamente também têm assuntos
para tratar, e alguns que fizeram a inscrição foram prejudicados e não
poderão fazer uso da palavra, uma vez que diversos parlamentares
usaram a palavra pela ordem. Apesar de ter tido o cuidado de me
preparar para falar nesta tarde, pois me inscrevi pela manhã, sou
impedido de falar de um tema tão importante, porque vários
Deputados que não se inscreveram usaram a palavra, retirando o
tempo dos oradores inscritos previamente.

Gostaria de ter essa oportunidade para tratar do assunto. Creio que
esse é um cuidado que a Mesa deve ter, e V. Exa. tentou garantir
nosso tempo. Gostaria de tratar de vários assuntos, como, por
exemplo, o problema que os brasileiros estão sofrendo nos aeroportos
e também o que os belo-horizontinos estão sofrendo na área da
saúde.

Os jornais têm noticiado o 'apagão" da saúde nesta Capital, onde,
para serem atendidas nos centros de saúde, as pessoas estão
esperando um dia inteiro. Aliás, o Conselho Municipal de Saúde de
Belo Horizonte fará uma reunião, para a qual todos os parlamentares
estaduais estão convidados, à qual quero estar presente, para
conhecer de perto o que vem sofrendo a população desta cidade,
abandonada nos centros de saúde.

Rapidamente, para não extrapolar o tempo regimental, também
quero lamentar a situação das nossas estradas, como vários já o
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fizeram. No Orçamento da União, são R$500.000.000,00 para Minas
Gerais, mas ontem, na Veiezuela, o Presidente foi à inauguração de
uma ponte feita com mais de R$1.000.000.000,00 de recursos do
povo brasileiro. Ao mesmo tempo, aqui, vamos ver, lamentavelmente,
o "apagão" das estradas. Nas proximidades de Salinas, há uma
cratera na BR-135, impedindo a continuidade do transporte para o
Nordeste do Brasil. E lembro a todos que o Presidente Lula ainda
deverá voltar brevemente à Venezuela para inaugurar o metrô de
Caracas. Para o metrô de Belo Horizonte, serão liberados
R$10.300.000,00; para o metrô de Caracas, serão milhões de dólares.
E o governo brasileiro ainda vai inaugurar uma hidrelétrica no Haiti!
Mas Minas Gerais está totalmente abandonada. Obrigado.

29 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

Abértura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esdo tada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2? Parte da reunião, com a 12 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 Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LIDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que seja

prorrogado até o dia 24/11/2006 o prazo para recebimento de
emendas aos Projetos de Lei n9s 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do plano plurianual de ação governamental - 2004 - 2007,
exercício de 2007, e dá outras providências; e 3.645/2006, que
estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado
de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado pra o exercício de 2007.

Sala das Reuniões, 14 dê novembro de 2006.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 1 4 de novembro de 2006.
Antônio Andrade, 1 2-Secretário, no exercício da Presidência

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



595

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
quinta-feira, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 1 9 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N g 98/2006, EM 7/6/2006
As 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

DiIzon Melo, Gustavo Corrêa e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e comunica que não
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e designar o relator. Prosseguindo, o Presidente
distribui as cédulas de votação aos Deputados presentes e convida o
Deputado Gustavo Corrêa para atuar como escrutinador. A seguir, o
Deputado Gustavo Corrêa proclama o resultado, sendo eleito para
Presidente o Deputado Dilzon Meio, com três votos, e para Vice-
Presidente, o Deputado Sebastião Helvécio, também com três votos.
O Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado Sebastião Helvécio
como Vice-Presidente, o qual, por sua vez, dá posse ao Presidente
eleito, Deputado Dilzon Meio. Este agradece a escolha de seu nome
como Presidente da Comissão e designa como relator o Deputado
Gustavo Corrêa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, comunica aos membros que
a próxima reunião da Comissão será convocada através de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Weliton Prado - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 139 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA DA 15?
LEGISLATURA, EM 25/10/2006

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e 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 André
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. 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 da
Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita sejam reiterados junto à
Secretaria de Turismo os termos do Requerimento n 2 3.88512004, em
que se pedem providências para o registro legal da logomarca criada
pela artista plástica Yara Tupinambá para utilização como símbolo
oficial do Programa Estrada Real; e sejam prestadas informações
sobre o conselho previsto na Lei n Q 13.173, regulamentado pelo
Decreto n 2 41.250. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

CONTRA A INVASÃO DOS PRODUTOS CHINESES, EM 7/11/2006
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar, Doutor Viana e Jayro Lessa,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Domingos Sávio e Gustavo Valadares. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 discutir
tema "Máquinas pesadas e brinquedos'. A Presidência interrompe a
1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Petrônio Machado Zica,

'-4
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Presidente do Sindicato da Indústria Mecânica no Estado de Minas
Gerais - Sindimec -; Francklyn de Mello Neto, Assessor da
Presidência da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos,
representando o Sr. Synésio Batista da Costa, Presidente dessa
entidade; Rodolpho Henriques Furtado Júnior, Gerente Comercial da
Açoforja, que são convidados a tomar assento à mesa. Estão
presentes também os Srs. Rodolfo SalIa, Diretor do Sindicato das
Indústrias do Vestuário - Sindivest-MG -; Lincoln Aires Pacheco,
Diretor do Sindimec; Messias Júlio de Abreu, Diretor da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Minas
Gerais; André Perugin, empresário do setor de malharia de Jacutinga;
a Sra. Salete Perugin e o Sr. Cássio Fernando, empresários dos
setores de malharia e hotelaria de Jacutinga. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), pleiteando seja
solicitada ao Governo do Estado a regulamentação da Lei n Q 15.177,
de 16/6/2004, que proíbe a comercialização de produtos ópticos em
estabelecimentos não credenciados, no âmbito estadual; e seja
realizada visita aos Portos de São Borja (RS) , Diniz	Cerqueiro,
São Francisco do Sul e Itajai (SC) e Paranaguá (PR); e Paulo Cesar,
solicitando a prorrogação por 30 dias do prazo de funcionamento
desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 1 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Ã
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CONSTITUIÇÃO N9 98/2006, EM 14/11/2006
As 151h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dilzon Meio, Sebastião Helvécio, Jayro Lessa (substituindo este ao
Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do PFL) e
Weliton Prado (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por; aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à
Constituição n Q 98/2006 e á discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à V Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Gustavo Corrêa,
relator da matéria, é esta redistribuída ao Deputado Sebastião
Helvécio, que solicita o Ørazo regimental para emitir seu parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se na próxima quinta-feira, dia 16/11/2006, às
10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Gil Pereira - Sebastião Helvécio - Jayro

Lessa.

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

3.083/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Bom Pastor,
com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, tem como objetivo

essencial realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de
vida da população, principalmente a mais carente, residente no
Município de Contagem. Dessa forma, desenvolve atividades
recreativas, sociais, assistenciais e culturais.

Promove a proteção à saúde da família e a integração de seus
associados no mercado de trabalho; ampara a infância, a
adolescência e a velhice; e capta recursos financeiros, por meio da
realização de "shows", festivais, feiras e bazares, para subsidiar o seu
trabalho.

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

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

n 2 3.083/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.394/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Educacional, Cultural e
Filantrópica dos Servidores do Ministério da Fazenda em Minas
Gerais - Ecfaz -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 referida Associação, fundada em 1999, tem como finalidade

incentivar os servidores do Ministério da Fazenda no Estado e seus
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familiares a realizarem atividades culturais e educacionais, como
forma de incentivar o aprendizado escolar, o surgimento e
aprimoramento de novos talentos.

Realiza, também, importante trabalho assistencial, buscando
melhorar a qualidade de vida da população carente, intentando
assegurar-lhe a integridade . e dignidade.

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

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

n2 3.394/2006 em turno único.
Sala das Comissões, lede novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.461/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre
Vicente Assunção, com sede no Município de Brumadinho.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção, fundado em 1998, é uma

instituição civil sem fins lucrativos. Seu principal objetivo é congregar
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes abrigo,
vestuário , alimentação e tratamento de saúde.

E relevante ressaltar • que mantém serviços destinados ao
atendimento de segmentos carentes. Dessa forma, busca o bem-estar
dos idosos e, também, procura auxiliar as pessoas que se encontram
à margem da sociedade.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou
merecedora do título decIaatório de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nc

3.461/2006 em turno único.
Sala das Comissões, lede novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.524/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores
Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra -, 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
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem como meta apoiar e defender os

interesses dos artesãos e produtores caseiros residentes no Município
de Guaranésia.

Suas finalidades precípuas são: apoiar a comercialização dos
produtos artesanais; prestar serviços que possam contribuir para o
fomento e a racionalização das explorações artesanais e manufaturas
caseiras; incentivar uma convivência saudável entre a classe;
promover atividades culturais, esportivas e sociais; estimular a
realização, em conjunto, de compras de matérias-primas, e prestar
aos seus associados atendimento nas áreas médica, odontológica e
educacional.

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 3.524/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

rs
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3.575/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bebê Feliz, com
sede no Município de lbiritØ.

A proposição foi enviada lã 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.

A referida Creche Co
assistência a crianças
residem no Bairro Palme

Apoiada em consagra(
assistência às famílias
procura incutir em cada

Pelas diretrizes que fl(
do título de utilidade øúb

riitária tem como meta primordial prestar
ntes de várias faixas etárias, cujos pais
22 seção, no Município de lbirité.
princípios humanitários, presta serviços de
cessitadas, ao mesmo tempo em que
soa espírito de integração e solidariedade.
iam a entidade, acreditamo-la merecedora

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

n2 3.575/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.583/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Jacaré, com sede no Município de Miraí.

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

Fundamentação
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A referida Associação, fundada em 2005, no Município de Miraí,
trabalha para implementar ações na busca de melhoria para os
moradores locais.

Seus objetivos promordiais são: promover atividades sociais,
culturais e desportivas; identificar e analisar os problemas da
comunidade nas diversas áreas e buscar meios para solucioná-los;
mobilizar os associados para participar de suas iniciativas de interesse
social; fomentar a integração e a solidariedade entre eles e a
comunidade.

Para desenvolver suas atividades, celebra convênios com a
iniciativa privada e com entidades públicas.

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

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

n Q 3.583/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.588/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Deschamps, com sede no Município de Caeté.

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

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Bairro Deschamps, sem fins

lucrativos, fundada em 26/7/86, tem como objetivo precípuo congregar
órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições
socioeconômicas dos moradores do referido bairro, principalmente
dos segmentos mais necessitados.

Para tanto, procura conscientizar a comunidade de suas
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possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a
responder e lutar por seus anseios e necessidades.

Realizando uma obra de inegável importância social, justa se torna a
declaração de sua utilidade pública.

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

n 2 3.588/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.594/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Sociedade Evangélica
Beneficente - Sebe -, com sede no Município de Divino.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 1991, no Município de Divino, a Sociedade Evangélica

Beneficente é pessoa jurídica de direito privado e visa à prática
exclusiva da beneficência. Dessa forma, assiste e valoriza pessoas e
grupos menos favorecidos.

Para atender ao seu objetivo, ela oferece-lhes oportunidades e
meios para a educação de base, habilitação profissional, recreação,
acesso a obras de arte e a eventos artísticos, melhoria dos padrões
de conhecimento e ascenção social. Por meio de cursos e eventos
diversos, promove o convívio e a fraternidade, o sentido e a ação
comunitária, a participação  a integração social.

Em razão da relevância de suas atividades em prol do segmento
social mais carente, ela se faz merecedora do pretendido título
declaratório.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
3.594/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.595/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n°
3.595/2006 visa declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Divino.

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

Fundamentação
O Asilo São Vicente de Paulo tem por finalidade abrigar idosos de

ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material e espiritual.
Com suas iniciativas, não faz distinção de raça, cor, nacionalidade,
credo político, religioso ou condição social.

E relevante ressaltar que ele mantém serviços destinados ao
atendimento de segmentos carentes. Dessa forma, além de buscar o
bem-estar dos idosos, procura auxiliar outras pessoas que se
encontram à margem da sociedade.

Pelos princípios que o norteiam, ele se torna merecedor do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Por tais razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.595/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.609/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Conselho Central Crista Redentor
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Juiz de Fora.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em 1990, em Juiz de Fora, o Conselho Central Cristo

Redentor da Sociedade de São Vicente de Paulo, associação civil de
direito privado, caritativa e de assistência social, é vinculado ao
Conselho Metropolitano daquele Município.

De acordo com o § 1 2 do art. 2Q e com o art. 32, ambos do estatuto
constitutivo, o Conselho está a serviço das Conferências, dos
Conselhos Particulares, das Obras Unidas e Especiais, estimulando o
exercício da caridade cristã nos campos da assistência social e da
promoção humana, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social,
credo político ou religioso, observados os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Em razão da relevância social de suas atividades, ele se faz
merecedor do pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

3.609/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.61012006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Doutor Viana,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Ponte Nova, com sede no Município de Curvelo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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constitucional e
órgão colegiado
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Fundamentação
Instituída em fevereiro de 1988, a Associação em tela tem por

objetivo promover atividades sociais e culturais entre os associados,
zelar pela melhoria das condições do bairro onde está situada e firmar
convênios com associações congêneres ou entidades públicas com o
objetivo de assistir as pessoas carentes.

Levando em consideração a relevância dessa parceria com o poder
público no intuito de buscar a melhoria da qualidade de vida para os
cidadãos, ajuizamos meritória a intenção de se lhe conceder o
pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

3.610/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.630/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos de
Pessoas Especiais - Apape -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 2004, promove a melhoria da

qualidade de vida das pessoas portadoras de necessidades especiais,
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, e incentiva a
comunidade a melhor conhecer as suas dificuldades e reivindicações.
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Dessa forma, presta assistência social aos mais necessitados por
meio da distribuição de medicamentos e bolsas de estudo em escolas
especializadas. Para a sua manutenção e consecução dos seus
objetivos, recebe doações financeiras dos seus associados e realiza
convênios com órgãos públicos e entidades privadas.

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 3.630/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.633/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Lar São José de Guapé, com sede
no Município de Guapé.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em 1999, o Lar São José de Guapé é associação civil de

direito privado, caritativa e de assistência social.
Unido à Sociedade de São Vicente de Paulo, ele tem por finalidade,

de acordo com o art. 32 de seu estatuto constitutivo, a prática da
caridade no campo da assistência social e da promoção humana,
visando, especialmente, manter estabelecimento destinado a abrigar
idosos, proporcionando-lhes assistência material, moral e espiritual,
em condições de liberdade e dignidade, bem como, em caráter
excepcional, abrigar pesoas ainda que não idosas, portadoras de
deficiências físicas ou psic'ológicas.

Em virtude da importância social de suas atividades, ele afigura-se-
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nos merecedor do pretendido título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
3.633/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.634/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comunidade Ele Clama, com sede no
Município de Contagem.

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

Fundamentação
A Comunidade Ele Clama, fundada em 7/5/2003, sem fins lucrativos,

tem como principal objetivo dar tratamento e abrigo a dependentes
químicos.

A sua proposta é assegurar o ajustamento e o bem-estar dessas
pessoas, proporcionando-lhes a reitegração na sociedade e uma
qualidade de vida melhor.

Pelo meritório trabalho que a entidade presta, consideramos justo
que lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

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

n 2 3.63412006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.648/2006

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

a
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declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e de
Serviços de Candeias - Aciscan -, 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
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 2000, tem como objetivo lutar

pelo desenvolvimento e prosperidade do comércio, da indústria e dos
serviços do Município de Candeias e região.

Na consecução de suas metas, defende perante os poderes
públicos e entidades privadas os direitos e interesses de seus
associados, promove a solidariedade entre os componentes das
classes que representa, proporciona assessoria técnica em assuntos
de natureza econômica e jurídica, realiza simpósios, conferências,
cursos, seminários e congressos e trabalha para o desenvolvimento
econômico e social do Estado e o fortalecimento da livre empresa.

Isto posto, acreditamos per a instituição merecedora do titulo de
utilidade pública.

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

n 2 3.648/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Maria Olívia, relatora.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.027/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em análise

determina que os estabelecimentos comerciais que compram
materiais usados de metal para revenda mantenham cadastro com
dados pessoais e endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas
com as quais foram efetuadas as operações de compra das
mercadorias mencionadas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/3/2006, o projeto foi
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitUcionalidade e legalidade na forma do

Lal
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Substitutivo n o 1, que apresentou.
A matéria é agora submetida a esta Comissão, para receber parecer

quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188, c/c o art.
102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objeto a criação de um cadastro com dados

pessoais e endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas que
vendem materiais usados, tais como fios, arames, peças, tubos,
tampos de bueiros, entre outros do mesmo gênero, feitos de aço,
cobre, alumínio, zinco, ferro e outros tipos de metal.

E de conhecimento público a ocorrência de furtos da fiação de
empresas telefônicas e de cabos de transmissão de energia da
Cemig, bem como de tampos de bueiro da rede de abastecimento da
Copasa, ações essas que dilapidam o patrimônio público e o particular
e causam prejuízos à população, que fica privada de condições de
comunicação por meio telefônico, sem energia elétrica em
residências, hospitais e estabelecimentos comerciais, além de
enfrentar sérios riscos à sua incolumidade física ao transitar em vias
públicas, devido aos buracos decorrentes dos furtos dos tampos de
bueiro.

A criação do cadastro de identificação dos vendedores dessas
mercadorias facilitará aos agentes públicos a identificação dos
infratores, oferecendo mais um instrumento para coibir tais práticas
criminosas e punir seus responsáveis.

Tendo em vista a existência da Lei n9 11.817, de 6/3/95, que trata de
matéria similar, ao tornar obrigatória a emissão de nota fiscal de
entrada de mercadoria nas operações de compra efetivadas por
desmontes - ferros-velhos e sucatas -, a Comissão de Constituição e
Justiça optou por acrescentar, por meio do Substitutivo no 1,
dispositivos à citada legislação, o que, em nosso entendimento,
atende perfeitamente à consecução dos objetivos propostos no projeto
de lei em exame.

Conclusão
Tendo em consideração as razões acima aduzidas, opinamos pela

aprovação do Projeto de Lei n2 3.027/2006 na forma do Substitutivo n9
1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Leonardo Moreira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Weliton

Prado - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.38012006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria dos Deputados Rogério Correia e Padre João, o projeto
de lei em epígrafe dispõe sobre a concessão de isenção do
pagamento de energia elétrica para consumo de até 1 OOkWh por mês.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/6/2006, o projeto deixou de
ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça em
decorrência de perda de prazo.

Nos termos do art. 188, d/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a custear a energia elétrica e os respectivos encargos dos
consumidores beneficiários dos programas sociais do governo federal
relacionados no inciso II do art. 2. Deve o beneficiário estar
cadastrado em algum dos programas sociais do governo federal, tais
como Bolsa-Família, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e Vale-Gás.

Além disso, os imóveis dos beneficiários devem ter uso
exclusivamente residencial, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e
seu consumo de energia elétrica não deve ultrapassar lOOkWh por
mês.

O § 2 G do art. 1 2 da proposta exclui do benefício as unidades
consumidoras que apresentarem sazonalidade de consumo, as que
não estiverem ocupadas e as que não se caracterizarem como
residência permanente, tais como as sem consumo e as de
veranistas.

O art. 22 do projeto estabelece os requisitos para a obtenção do
benefício. Além da condição de favorecido pelos citados programas do
governo federal, o beneficiário, caso seja morador de área urbana,
deve atender, cumulativamente, às seguintes condições: ser da
subclasse residencial baixa renda com atendimento monofásico,
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conforme a Lei Federal n 2 10.438, de 26/4/2002, regulamentada pelas
Resoluções da Aneel n 9s 246, de 30/4/2002, e 485, de 29/8/2002;
consumir até lOOkWh por mês e não possuir mais de uma conta
cadastrada em seu nome.

Em se tratando de morador de zona rural, devem ser observados os
seguintes requisitos: ser monofásico ou bifásico com disjuntor de até
50A - cinquenta ampères-, consumir mensalmente até lOOkWh e não
ter mais de uma conta cadastrada em seu nome.

O art. 3 do projeto dispõe que o ressarcimento às concessionárias,
autorizadas e permissionárias de energia elétrica situadas no Estado,
referente ao benefício referido no art. 1, 2 , será efetuado mediante
dotação consignada no Orçamento do Estado.

Com referência à proposição em análise, devemos atentar para o
disposto no art. 21 da Constituição Federal, que determina que
compete à União explorar os serviços e instalações de energia
elétrica. Portanto, o serviço de energia elétrica é de competência
privativa da União, cabendo-lhe dispor normativamente sobre as
condições de sua prestação.

Assim, mesmo que o Estado desejasse custear o serviço em
benefício de alguns cidadãos necessitados, isso seria intromissão na
esfera de competência do ente federal, ao qual cabe fixar, entre outras
coisas, regras sobre tratamento favorável a consumidores de baixa
renda.

Necessário também é atentarmos para a Lei de Responsabilidade
Fiscal - LAF -, em especial os arts. 16 e 17, que versam sobre a
criação de despesas públicas, principalmente as de caráter
continuado. A citada lei estabelece que, à exceção das despesas
consideradas irrelevantes, a criação de ação governamental que
acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa do
seu impacto orçamentário-financeiro.

Observa-se que o previsto no projeto seguramente acarretará
despesa obrigatória de caráter continuado, segundo o conceito
utilizado no art. 17 da LRF, e não despesa irrelevante. Constata-se
pois a necessidade de se apresentar a estimativa do seu impacto
orçamentário-financeiro, exigência que não foi atendida pelos autores
do projeto.
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Dessa forma, a proposição, além de invadir a seara federal, não
cumpre o exigido na LRb. Conquanto sua intenção seja louvável,
entendemos que não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n2

3.380/2006.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Jô Moraes, Presidente 4 Gustavo Valadares, relator - Sebastião

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

1.562/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.562/2004, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a ASPHAV (Associação Pró
Habitar do Vale do Jatobá), 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.562/2004
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Habitar do Vale do

Jatobá - Asphav -, 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 Pró-

Habitar do Vale do Jatobá - Asphav -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

AI. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidënte - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NÓ

2.857/2005
Coinissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.857/2005, de autoria do Deputado Durval

r4
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Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação Instituto
Anunciata, 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 NO2.857/2005
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Anunciata, 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 Instituto

Anunciata, com sede no Município de Belo Horizonte.
AI. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

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

2.939/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.939/2006, de autoria do Deputado Leonídio
Bouças, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
e Referência à Criança e ao Adolescente - Arca -, com sede no
Município de Pompéu, foi aprovado em turno único, com a Emenda
n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.939/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência e

Referência à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de
Pompéu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

L9UUu
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Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Assistência e Referência à Criança e ao Adolescente, com sede no
Município de Pompéu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

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

2.976/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.976/2006, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Luz e
Esperança de Montes Clarinhos, com sede no Município de Salinas,
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°2.976/2006
Declara de utilidade pública a Associação Luz e Esperança de

Montes Clarinhos, com sede no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz e

Esperança de Montes Clarinhos, com sede no Município de Salinas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

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

3.211/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.211/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que 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, foi aprovado
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em turno único, com a Emenda n°1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N°3.211/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Bairros Vila

Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro e Quinzinho - Coviq -, com
sede no Município de Formiga.

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

dos Bairros Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro e Quinzinho
- Coviq -, com sede no Município de Formiga.

Ad. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

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

3.294/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.294/2006, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de
Januária, 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 °do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.294/2006
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Diocesana de

Januária, com sede no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cáritas

Diocesana de Januária, com sede no Município de Januária.

Lal
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Art. 2°- Esta lei entra em 'vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

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

3.304/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.304/2006, de autoria do Deputado Biel Rocha,
quê declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Maripaense, com sede no Município de Maripá, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.304/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maripaense,

com sede no Município de Maripá de Minas.
A Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 ° - Fica declaràda de utilidade pública a Associação

Comunitária Maripaense, com sede no Município de Maripá de Minas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em, vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa

Lucas.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.310/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.310/2006, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação "O Senhor
Justiça Nossa", com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a .esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.
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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 NO3.310/2006
Declara de utilidade pública a Associação O Senhor Justiça Nossa,

com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação O Senhor

Justiça Nossa, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.451/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.45112006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Sociedade Amigos
Alegrenses, com sede no Município de São José do Alegre, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.451/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos Alegrenses, com

sede no Município de São José do Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos

Alegrenses, com sede no Município de São José do Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

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

3.483/2006

a
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.483/2006, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Casa do Menor Dona
Rortência Aparecida Ribeiro, com sede no Município de Carmo do
Cajuru, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.483/2006
Declara de utilidade pública a entidade Casa do Menor Dona

Hortência Aparecida Ribeiro, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

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

Menor Dona Hortência Aparecida Ribeiro, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

Art. 2° - Esta lei entra em [ vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

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

3.484/2006
CØmissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.48412006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Cordeiro
de Deus, com sede no Município de Carmo do Cajuru, 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 cm o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.484/2006
Declara de utilidade pública a Associação Cordeiro de Deus, com
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sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cordeiro

de Deus, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2

3.503/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n2 3.50312006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Andradas, 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 2 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.503/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Andradas.
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 Andradas.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/11/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. José

Afonso Calazant, ocorrido em 12/1112006, em Belo Horizonte. (-

rÁ
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 85 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 16/11/2006
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Gilberto Abramo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 690 e 69112006
(encaminham os Projetos de Lei n 2s 3.742 e 3.743/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n9
3.744/2006 - Requerimentos n 2s 6.941 a 6.947/2006 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Política
Agropecuária e do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Laudelino Augusto, João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e
André Quintão - 21 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Agostinho Patrús -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dm15 Pinheiro - Doutor Ronaldo - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Roberto
Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas.

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

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

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Gilberto Abramo, 1-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 690/2006
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Nelson Rodrigues à escola estadual localizada na
Rua Coronel Antônio Faustino, n 2 681, Centro, no Município de
Serrania.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Nelson Rodrigues, que, pr 15 anos, dirigiu a referida escola com
extrema dedicação e lisura, conforme justificativa anexa da Secretária
de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação

da Escola Estadual de Serrania, de ensino fundamental (5 2 a 8? série)
e médio, situada na Rua Coronel Antônio Faustino, n 2 681, Centro, no
Município de Serrania, pára Escola Estadual Nelson Rodrigues, de
ensino fundamental (5? a 82 série) e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Serrania, que, em reunião realizada
no dia 317/06, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação dd nome Escola Estadual Nelson Rodrigues
para denominação da referida unidade de ensino.

Nelson Rodrigues nasceu em Pouso Alto, filho do Sr. Atílio
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Rodrigues e Sra. Maria Isabel Rodrigues.
Em 1937, concluiu o curso ginasial e curso comercial na cidade de

Varginha e, posteriormente, concluiu curso complementar - Sec.
Engenharia no Rio de Janeiro, e ainda, curso complementar - Sec.
Medicina no Município de Alienas. Tornou-se aluno do Curso de
Farmácia na Efoa - Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas,
hoje, denominada Unifal-MG, formando-se no ano de 1943.

Em 1944, aos 26 anos de idade, casou-se com Sra. Maria das Dores
Borges, D. Cotinha, de família tradicional do Município de Serrania, e
foi morar no Município de São Lourenço, onde atuou por 13 anos,
como farmacêutico e também, por alguns anos, como Adjunto de
Promotor de Justiça.

Em 1957, desfez da farmácia em São Lourenço, passando a atuar
como representante comercial e relações públicas da empresa Liderly,
distribuidora de remédios, trabalhando por 6 anos na matriz, no Rio de
Janeiro, e 2 anos em São Paulo, numa filial.

Sr. Nelson e D. Gatinha tiveram 3 filhos: Ivan, Elizabeth e Nelson,
todos três filhos já falecidos. Nelson faleceu por volta de 3 anos de
idade e Ivan e Elizabetth vieram a falecer já adultos, deixando
descendentes diretos. Em 1965, Sr. Nelson adquiriu uma farmácia em
Serrania, onde veio morar apenas ele e sua esposa. D. Cotinha.

Em 25/1/1966, através da Lei n 2 3.507, de 4111/1965, foi criado o
Ginásio Estadual de Serrania, atual Escola Estadual de Serrania, e Sr.
Nelson, através de ato de nomeação, tornou-se Diretor desta escola
até o ano de 1981, quando solicitou sua exoneração do cargo por
motivos pessoais.

Durante os 15 anos em que dirigiu a escola, Nelson primou por sua
extrema dedicação e lisura, tendo sido o mesmo responsável pela
consolidação desta unidade escolar e pela qualidade do ensino
oferecido aos educandos. Valendo-se de sua instrução, geral e
específica, da boa formação moral aprendida e assimilada nos
regimes antigos de internato do Colégio Marista, onde fez seus
estudos intermediários, aliada à prática consciente e constante dos
deveres religiosos, foi-lhe possível dirigir com segurança a escola que
nascia.

Entre 1967 e 1971, Nelson fez vários cursos de Administração
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Escolar e Atualização Pedagógica. Nos cursos de preparação para
professores, acompanhava-os, assistindo-os moral e, às vezes, até
financeiramente, contribuindo assim para a construção de uma escola
de qualidade.

O homenageado nasceu no dia 24/10/1918 e faleceu no dia
16/9/1985.

Cumpre registrar que no Município de Serrania não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
2111211999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, l Q de novembro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.742/2006
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Serrania.
Art. l - Fica denominada Escola Estadual Nelson Rodrigues a

escola estadual localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, n 2 681,
Centro, no Município de Serrania.

Art. 2 - Esta lei em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 691/2006

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual São Francisco de Assis de Educação de Jovens e
Adultos à escola estadual localizada no Centro de Internação do
Adolescente São Francisbo de Assis, situada na Rua Espera Feliz,
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700, no Bairro Santos Dumond II, no Município de Governador
Valadares.

O projeto encaminhado atende ao disposto na Lei n 2 13.408, de 21
de dezembro de 1999,  conforme justificativa anexa da Secretária de
Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual São Francisco de Assis, de Ensino
Fundamental e Médio e Educação de Jovens e Adultos, á Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio e Educação de Jovens e
Adultos, localizada no Centro de Internação do Adolescente São
Francisco de Assis, situado na Rua Espera Feliz, 700, no Bairro
Santos Dumond II, no Município de Governador Valadares.

Cumpre registrar que, no Município de Governador Valadares não
existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação."

PROJETO DE LEI N 2 3.743/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Governador Valadares.
Art. 12 - Fica denominada Escola Estadual São Francisco de Assis

de Educação de Jovens e Adultos a escola estadual localizada no
Centro de Internação do Adolescente São Francisco de Assis, situado
na Rua Espera Feliz, 700, no Bairro Santos Dumond II, no Município
de Governador Valadares.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de EducaçãoJ para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Milena Ribeiro de Matos Xavier, Promotora de Justiça da
Comarca de Teófilo Otôni, solicitando o apoio desta Casa com vistas à
criação de pelo menos mais duas Varas Cíveis na Comarca de Teófilo
Otôni, por meio de emenda ao Projeto de Lei Complementar n2
87/2006, que trata da nova Lei de Organização Judiciária do Estado. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n 2 8712006.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obra& Públicas da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, encaminhando cópias dos convênios que relaciona. (-
A Comissão de Fiscalizaço Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, cio o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF,
informando sobre liberação de recursos referentes ao mês de outubro
de 2006, destinados à 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.)

De representantes da Associação Mineira das Escolas Família
Agrícola - Ameia -, solicitando o apoio desta Casa a reivindicações
dessa Associação, que relacionam. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Sérgio de Almeidá Gonçalves, policial militar, manifestando-
se contra dispositivos do Projeto de Lei n 3.669/2006, do Governador
do Estado. (- Anexe-se ao projeto de Lei n2 3.669/2006.)

24 Fade (Grande Expediente)
Apresêntação 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:
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PROJETO DE LEI N 2 3.744/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

da Praia - ACBP -, com sede no Município de Barroso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro da Praia - ACBP -, com sede no Município de
Barroso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro da Praia, com

sede no Município de Barroso, é entidade sem fins lucrativos e
cumpre seu compromisso com a sociedade trabalhando para
amenizar a situação das famílias que vivem em estado de
vulnerabilidade e miserabilidade, promovendo a boa convivência entre
moradores por meio de atividades festivas, esportivas, de ação
comunitária, além de desenvolver projetos alternativos voltados para a
geração de renda da comunidade.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que se propõe mediante esta
proposição.

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

REQUERIMENTOS
N 9 6.941/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à construção e pavimentação de faixa de acostamento no
trecho Jacutinga-Pouso Alegre da Rodovia MG-490.

N 2 6.94212006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à celebração de convênio entre esse órgão e os Municípios de
Ouro Fino e Santa Rita de Caldas para conservação da estrada que
os interliga. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N 9 6.943/2006, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Comandante da 1 Companhia Independente da Polícia
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de Trânsito - 1? Cia. P1tRAN - cópia da portaria que trata dos
procedimentos relativos aos registros de autos de infrações de
trânsito.

N 2 6.944/2006, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre
a implantação do Programa Cinturão de Segurança Pública. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N 9 6.945/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que se forneça
viatura para a 4 2 Delegacia Regional de Polícia Civil em Iguatama.

N 2 6.94612006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com os policiais
militares cuja atuação e*itosa proporcionou a prisão de pessoas
supostamente ligadas a atentados contra o prédio da Guarda
Municipal e contra dois policiais de Poços de Caldas.

N 2 6.947/2006, da Comitsão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante da 82 Região da PMMG com vistas a
que providencie reforço do policiamento a pé e motorizado na Rua
Josino de Brito, no Bairro Santa Amélia, nesta Capital.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de [Política Agropecuária e do Trabalho.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Dëputadas, todos os que nos acompanham
aqui na Assembléia e pela TV Assembléia, nosso assunto hoje se
relaciona com o ciclo de debates que realizaremos na semana que
vem, nos dias 23 e 24. Já' estão sendo distribuídos os convites, e a TV
Assembléia e a Rádio Assembléia já estão fazendo sua divulgação.
Nestes 15 minutos, queremos insistir na importância dele.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e também da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas, já tive oportunidade de dizer que a grande lei
que gostaríamos de ver não só votada, mas também entendida,
executada e respeitada é que todo o planeta Terra, ou planeta-água,
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ou planeta-floresta, ou planeta-montanha - essa maravilha de planeta
que recebemos de Deus -, em toda a sua extensão acima da terrestre,
abaixo, nas profundezas e também em sua extensão marítima, fosse
considerado e respeitado como área de preservação. Parece uma
redundância total o que estou falando, mas este é o nosso sonho:
todo e qualquer espaço físico, geográfico e ambiental respeitado,
preservado. Refiro-me a toda a extensão do Planeta e também à de
fora do Planeta. Hoje já temos viagens fora do Planeta. Logo, logo,
teremos turismo para a Lua, para outros planetas do sistema solar e,
talvez um dia, para outros sistemas.

O universo criado, no microcosmos e no macrocosmos, precisa ser
respeitado e preservado; enquanto isso não ocorre, temos nossas
preocupações e precisamos das leis para a educação ambiental, para
a destinação correta dos resíduos sólidos. E lamentável que se
produza tanto lixo e não se lhe dê destinação correta. Há a questão do
esgoto e do saneamento em geral.

Na semana passada, saiu o relatório de desenvolvimento humano
da ONU. Houve melhoras sensíveis no País nessa questão, mas os
níveis estão ainda muito aquém da necessidade e do que a dignidade
humana exigem. Noventa por cento da população já tem água potável,
tratada, de qualidade, mas a coleta de esgoto e seu tratamento ainda
deixam a desejar: são 75%. Com isso, muitas doenças que poderiam
ser evitadas, lamentavelmente proliferam. Há crianças que não
chegam a um ano de idade porque têm diarréia, ou difteria, ou algum
outro tipo de doença perfeitamente evitável.

Como estava dizendo, ao fazermos as leis, procuramos envolver a
sociedade, fazendo as audiências, e, naquelas de que temos
participado, percebemos a necessidade de dar um encaminhamento
mais definitivo para a questão das unidades de conservação no
Estado de Minas Gerais.

Fizemos visitas e reuniões em vários lugares de Minas Gerais sobre
as unidades de conservação federais, estaduais e municipais.
Sentimos necessidade de buscar maneiras de efetivá-las. Elas são
criadas por decreto ou lei e ficam no papel. Há algumas com mais de
50 anos. Isso causa até mesmo problemas sociais, pois as pessoas
que têm terreno na região ficam passíveis de desapropriação pela
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criação da unidade.
Há vários tipos de unidades de conservação que podem ser criadas,

entre elas parques ecológicos - municipal, estadual ou federal -, área
de preservação permanente - APA -, monumento natural, refúgio de
vida silvestre, estação ecológica, reserva biológica e reserva de
desenvolvimento sustentável.

Cria-se no papel, vota-se a lei, e depois não há efetividade, pois
principalmente a questão fundiária fica sem solução. As pessoas não
podem plantar nem podem fazer um desenvolvimento sustentável.
Algumas unidades são bem restritivas e há impedimento de ocorrer
qualquer ação humana no espaço, o que cria problemas, porque a
pessoa não foi indenizada. Ou seja, criam-se unidades no papel que
não são efetivadas.

Quem perde com isso? Todos. Na questão ambiental, todos ganham
ou todos perdem. Isso é definitivo. Estamos no mesmo barco. Se ele
afunda, todos afundam, 'basta ver as questões ambientais e de
mudanças climáticas. Estamos sentindo na pele.

No caso da unidade de conservação criada e não efetivada, sem
demarcação e sem a indenização devida aos proprietários, ocorrem
problemas sociais, econômicos e ambientais. Não há como fiscalizar.
Todos ficam de mãos amarradas. Cobramos dos órgãos estaduais,
alega-se que está faltando isto ou aquilo; cobramos dos órgãos
municipais e federais, a resposta é a mesma; cobramos dos donos,
não há solução. Tudo isso porque a área de preservação não foi
efetivada.

Quando se faz cumprir a lei ou o decreto, todos ganham. De uns
tempos para cá, existe a exigência da realização de audiências
públicas com a sociedade e vizinhos da região que será declarada
uma unidade. Todos são chamados a opinar e entender o processo.

Na imprensa, publicou 1se uma reportagem em que o próprio IEF
informa que aproximadamente 90% das unidades de conservação de
Minas não são efetivadas, não são demarcadas nem têm a
regularização fundiária. Vimos por bem, então, colocar a estrutura da
Assembléia Legislativa a serviço dessa regularização e, por meio de
requerimento, marcamos um ciclo de debates, que será na semana
que vem, nos dias 23 e .2411112006, com o nome de "Regularização
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Fundiária das Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais".
Nas reuniões preparatórias, observamos que será uma contribuição

bem efetiva, se conseguirmos encaminhar soluções para a
regularização fundiária.

Um problema seria o financeiro, pois fica caro. Conforme os estudos
feitos pelo IEF, pelas Secretarias e por nossos Consultores, seriam
necessários R$422.000.000,00 para fazer toda a demarcação,
indenização e regularização fundiária das unidades de conservação.
Não será possível adquirir isso de um dia para o outro, portanto
fizemos emendas ao PPAG e ao Orçamento para o próximo ano,
propondo um cronograma. Se a situação não pode ser resolvida
imediatamente, que seja colocada no Orçamento uma quantia
suficiente para, num cronograma, iniciar a solução daquelas questões
que já têm algum encaminhamento. Algumas áreas já estão sendo
demarcadas e regularizadas com compensação ambiental. Com a
reconstrução da Fernão Dias, o DER poderia repassar verbas para
demarcação do Parque Estadual da Serra do Papagaio, por exemplo,
cujo conselho já está formado e cujos estudos e demarcações já estão
sendo feitos, ou para a APA Fernão Dias, no Sul do Estado.

Na semana passada, acompanhamos a reflexão sobre o PPAG, com
emendas ao Orçamento para o próximo ano, garantindo que essa
rubrica seja incluída. Assim, temos a certeza de que isso esteja
inserido na proposta proativa da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. A soma política é a soma de esforços em busca
do bem comum. O que poderíamos somar para solucionar essas
questões?

Há 26 parques estaduais, 10 estações ecológicas, 9 reservas
biológicas, 1 reserva de desenvolvimento sustentável, 2 florestas
estaduais, 13 APAs, 2 refúgios de vida silvestre e 1 monumento
natural aguardando regulamentação. Imaginem se conseguirmos
regularizar essas unidades de conservação!

Na primeira semana de dezembro, faremos audiência pública na
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para conhecer o
mapa da biodiversidade em Minas, riqueza universal. Estamos
incentivando a participar todos os Deputados, a sociedade, os
ambientalistas e as pessoas atingidas positivamente por essas
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unidades de conservação. Para haver unidade de conservação,
alguém deve abrir mão de alguma coisa, mas, no bem da coletividade,
todos saem ganhando, porque se preservam as nascentes, as áreas
de proteção dessas nascentes e as matas de topo e ciliares, que já
são áreas de preservação permanentes por lei. O nosso ciclo de
debates discutirá as unidades de conservação criadas por lei ou por
decreto.

Em outro momento, talvez no próprio dia do ciclo de debates, terei
oportunidade de falar mais. Contamos com a participação de todos.

Que nós, Deputados, sejamos alertados por qualquer pessoa que
souber de alguma área de unidade de conservação com problemas,
para somarmos esforços na busca de soluções, sempre com a
consciência de contribuir positivamente.

A estrutura da Assembléia está a serviço da coletividade.
Entendemos e exercemos o Poder Legislativo como serviço
legislativo, ou seja, servimos à sociedade fazendo leis que
correspondam às necessidades do povo, as relacionadas com o meio
ambiente ou as sociais, i econômicas e políticas, e fiscalizando. Na
área de fiscalização há muito que dizer das unidades de conservação.

No primeiro momento, em vez de batermos muito na tecla sobre a
questão irregular, preferimos realizar um ciclo de debates, a fim de
buscarmos soluções. Emum segundo momento, teremos argumentos
para cobrar, fiscalizar e ver efetivadas as unidades de conservação.
Esperamos que Minas Gerais dê exemplo e que consigamos, pelo
menos em 10 anos, melhor preservação e qualidade de vida para
todos os mineiros. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - Com a palavra, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar;
Deputados Gilberto Abramo e Laudelino Augusto; telespectadores da
TV Assembléia, público que nos assiste, dois assuntos muito
importantes me trazem a esta tribuna. Ambos provocam em mim
sentimento de muita responsabilidade.

O primeiro interessa muito a V. Exa., Deputado Fábio Avelar,
sempre preocupado com a questão ambiental. Ontem tive a
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oportunidade de fazer algo que gosto de fazer desde a minha
mocidade: correr em volta da Lagoa da Pampulha. Vi ali várias
pessoas fazendo o percurso que eu fazia quando atleta, mas muito
me impressionou a situação do lugar. Já tinha ouvido alguns relatos
sobre o problema, mas ontem pude constatá-lo de perto. Esta
semana, está chamando atenção o jacaré que apareceu por lá, mas o
que mais chamou a minha atenção e de outras pessoas que
utilizavam a orla da lagoa foi a grande quantidade de urubus. Havia
um mau cheiro terrível.

Queria tratar também de um assunto sobre o qual gostaríamos de
obter mais informações: o trabalho que uma empresa faz na lagoa,
recolhendo sedimentos que tomaram conta dela. O contrato diz que
deveria ser feita uma dragagem a longa distância, mas lá estão
trabalhando diversos caminhões, depositando os sedimentos na ilha.
Percebemos, portanto, que a ilha será aumentada e que teremos
aquele parque crescendo na lagoa, que se transformará em uma
montanha de sedimentos. Isso é muito grave. Além disso, há muitas
pessoas pescando por ali, expostas a tudo o que pode vir daquela
lagoa.

Essa é a primeira abordagem que gostaria de fazer nesta tarde.
Acionaremos o Ministério Público, para que nos informe sobre o
contrato em vigor na Lagoa da Pampulha, a situação da água e se há
previsão de aumentar-se a ilha.

No dia 3 de dezembro, na Lagoa da Pampulha, teremos uma corrida
internacional. Para os belo-horizontinos, para os mineiros, será uma
vergonha, pois a imprensa, os atletas que correrão em torno da lagoa
vão-se deparar com tal situação.

Na orla da Lagoa da Pampulha, em alguns trechos é impossível
respirarmos. Que tristeza! Quando eu era criança, corria em volta da
Lagoa; com minha família, fazíamos piquenique na orla. No entanto,
hoje, vejo-a nessa situação. E preciso cobrar as responsabilidades
das autoridades municipais. Muito já foi gasto, mas não se tem uma
solução. Ao contrário, a Lagoa da Pampulha é uma vergonha!

Quero, ainda, alertar a população de Belo Horizonte. Está-se
armando o cenário para o aumento do IPTU. Na Capital, o IPTU tem
sofrido aumentos maiores que a inflação. Agora, a Prefeitura de Belo
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Horizonte, por meio da imprensa, anuncia que a receita do Município
caiu. Estamos assistindo à estratégia da Prefeitura, visando a
arrecadar mais dinheiro pra continuar custeando as 63 Secretarias,
bem como toda a companheirada lá empregada.

Teremos, então, o aumento do IPTU. Ademais, hoje, os jornais
tratam de outro assunto. A Prefeitura de Belo Horizonte usará a
Guarda Municipal, que agbra vai estar armada não para defender as
pessoas, mas para multá-las. Querem aumentar a arrecadação. Para
tanto, aumentarão o IPTU e multarão os motoristas e as motoristas
nas ruas da Capital. Preparem o bolso, porque o PT, por intermédio
da Guarda, quer arrecadar mais. Preparem-se, pois aí vêm multas de
trânsito!

Fiquem atentos com as "blitze" nas esquinas! Eles têm convênio
com uma empresa que reboca os carros. Quando o carro de um
cidadão tem um problema, as empresas que prestam serviços de
reboque cobram R$30,00, enquanto a que presta serviços para a
BHTRANS cobra R$150,00. Dessa maneira, como já disse,
continuaremos financiando o governo do PT em Belo Horizonte, bem
como toda a companheirada empregada na Prefeitura.

Com muito prazer, concederei um aparte ao Deputado Fábio Avelar.
Antes, porém, gostaria de fornecer mais um dado, no que se refere à
questão da Guarda Municipal. A Prefeitura está enviando à Câmara
Municipal um projeto que prevê mudanças na Guarda Municipal. Com
isso, pretende proibir sbus integrantes de fazerem greve e de se
filiarem a partidos políticos. Ou seja, não entenderam nada sobre
guarda civil!

Parece-me que o governo do P1 aquartelou, prendeu os
controladores de vôos. Deputado Fábio Avelar, no Brasil, neste final
de semana, durante o feriado, os controladores de vôos ficaram
presos. As famílias passaram a apelar à imprensa, a fim de que eles
fossem liberados para visitá-las. Essa é uma visão de governo
autoritário.

Desejam impedir, portanto, que a Guarda Municipal faça greve, filie-
se a partidos políticos ereivindique salários. Nunca ouviram falar em
guarda civil desarmada, da qual, no mundo, temos exemplos
belíssimos!
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O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Deputado João Leite,
agradeço o aparte. Quero cumprimentá-lo pelo assunto que traz hoje
à tarde a esta Assembléia. V. Exa. tocou em um ponto bastante
preocupante - a Lagoa da Pampulha -, que teremos oportunidade de
aprofundar em audiência pública, em face do requerimento que
aprovamos juntamente com o Deputado.

V. Exa. abordou o tema do IPTU, e me lembrei de um problema não
menos grave que será também motivo de outra audiência pública: a
questão do lixo de Belo Horizonte.

Na semana passada, tive oportunidade de participar de uma reunião
com a advogada do Movimento Muda Aterro. Participei também de
uma entrevista em rádio da Capital na Cidade Nova, quando essa
questão foi levantada. Sei da preocupação de V. Exa. com esse
problema do lixo de Belo Horizonte, que se arrasta há vários anos e
coloca em risco a saúde da população do entorno do lixo, que hoje já
conta mais de 350 mil habitantes.

Gostaria de trazer uma noticia aos ilustres Deputados e à nossa
população, que também está preocupada com esse problema. V. Exa.
tomará um susto muito grande. Na intenção de resolver essa questão
de maneira definitiva, o Movimento Muda Aterro, que é bem
organizado, participou de uma reunião com o Ministério Público, que
propôs um termo de ajustamento de conduta - TAC - em que se
prorrogaria por mais um ano a licença para se buscar, de maneira
definitiva, a solução desse problema.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sequer participou da
reunião ou deu justificativa para a sua ausência. Não é que ela não
tenha ouvido o Movimento Muda Aterro, mas não ouviu o
chamamento da própria Câmara de Infra-Estrutura da Feam, que, em
última análise, cassou o licenciamento. Estamos sem entender o que
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pretende.

Trago esse assunto ao conhecimento de todos porque temos uma
audiência pública que será realizada, em vista de requerimento que
aprovamos juntamente com V. Exa. Teremos oportunidade de, mais
uma vez, denunciar essa situação grave para Belo Horizonte.
Entraremos em contato com o Presidente da Comissão de Meio
Ambiente da Casa para que essa audiência seja realizada antes do
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dia 6 de dezembro, data em que haverá uma reunião do Copam para
analisar essa questão.

Conto com o apoio de 'V. Exa. para agilizar a realização dessa
audiência. Levo também ao conhecimento do público a posição
unilateral da Prefeitura, quØ, a todo custo, evita debater uma questão
tão grave como essa do aterro de Belo Horizonte, que coloca em risco
a vida das pessoas que residem no entorno do lixo.

O Deputado João Leite - Deputado Fábio Avelar, V. Exa. insere em
nossa fala mais uma questão muito séria: a do lixo de Belo Horizonte.
Na verdade, falta planejamento. Há muitos anos temos esse problema
da Lagoa, que me parece deve ser alvo de uma CRI. Ontem estava na
orla da Lagoa e ouvi das pessoas que andavam pela região
reclamações sobre o mau cheiro e os caminhões que trabalham
dentro da Lagoa. O problema está sem solução. Ao contrário, a
questão se agrava mais.

Nós, pacientemente, representantes que somos de Minas Gerais e
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, há quase um ano
estamos aguardando a resposta da Prefeitura sobre a situação dos
boletins da região do Pindorama, já que foram diversas as denúncias
de pessoas que estão doéntes por causa do lixo.

Há 350 mil pessoas noentorno do lixo de Belo Horizonte, que não
tem capacidade para isso. Estamos esperando a resposta da
Prefeitura há um ano. Muitas pessoas da região do Pindorama estão
doentes. E lamentável essa situação. Serão realizadas audiências
públicas referentes ao lixo de Belo Horizonte e à Lagoa da Pampulha.
Os sedimentos estavam isendo jogados numa área de preservação
ambiental na região cárstica, em Confins, e agora a situação dessa
lagoa, cujo mau cheiro flinguém agüenta mais, está insustentável. A
população de Belo Horizonte está exposta a doenças, e não temos
uma resposta.

A Guarda Municipal nasce com esperança no Estado de Minas
Gerais, e diversos Municípios vêm realizando um excelente trabalho.
Faço uma homenagem. à Guarda Municipal de Mariana, que é
eficiente e tem dado conta do acervo, do patrimônio de Minas Gerais e
do Brasil, além da iniciante Guarda Municipal de Ouro Preto.
Esperamos que a Guàrda Municipal seja uma guarda civil, que

WIL



639

mantenha contato com as pessoas, mas a Prefeitura de Belo
Horizonte quer transformá-la em arrecadadora para o Município de
Belo Horizonte. Ela não pode ser isso, pois é uma guarda civil, em
favor da população. Não é uma guarda para a Prefeitura de Belo
Horizonte, uma guarda para multar os munícipes, mas, sim, uma
guarda em defesa do patrimônio e da população. Ela não pode estar a
serviço de quem está ocupando o prédio da Av. Afonso Pena.

Acompanharemos a situação e esperamos a presença da Prefeitura,
bem como uma resposta aos requerimentos feitos no início do ano
sobre a situação da saúde daquela população. Aguardamos uma
resposta em relação à situação da Lagoa da Pampulha e também
aguardamos do Ministério Público uma resposta em relação ao
malogrado intento da Prefeitura de Belo Horizonte de aumentar os
talões do estacionamento rotativo, que foi descoberto pela população.
Seria mais uma maneira de arrecadar, mas não conseguiram.
Obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

TV Assembléia, amigos, amigas.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - O Deputado João

Leite abordou várias questões, mas esqueceu-se de falar sobre os
reboques da BHTRANS e dos camelôs. A Prefeitura de Belo
Horizonte, com o Deputado André Quintão, tirou os camelôs da rua e
colocou-os nas garras da iniciativa privada. Atualmente, eles estão
pagando um aluguel de R$2.000,00 por um boxe, que é um valor
muito alto. Portanto, cabe à Assembléia Legislativa e ao Ministério
Público continuarem investigando. E uma maldade o que estão
fazendo.

O Deputado João Leite está de parabéns. Esta Casa terá de
continuar brigando e solicitando providências urgentes da Prefeitura
de Belo Horizonte.

Peço permissão a V. Exa. para comunicar a este Plenário que, se
não houver contrapartida urgente do governo do Estado, teremos
aumento do gás natural. Em Belo Horizonte, o aumento está batendo
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recorde, pois o metro cúbico custa F1$1,53. Para terem uma idéia, em
São Paulo custa R$1,05. Uma paralisação de todos os postos, de
todas as convertedoras que ainda sobrevivem e dos veículos movidos
a gás será o presente de fim de ano que ganhará a Gasmig, empresa
do governo. Infelizmente, ô nosso gás continua sendo o mais caro do
Brasil. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa. o aparte.
Gostaria que os Srs. Deputados fizessem algumas reflexões nesta
tarde. Embora lamentavélmente não pudesse estar presente na
manhã de hoje em Andradas, onde se realizou importante audiência
pública com a presença das Polícias Militar e Civil, do nosso Cel.
Santana, do 20 Batalhão, da Prefeita Margâ Pioli e de Vereadores,
anuncio, com muita alegria, que, após essa audiência, a Polícia Militar
e o governo Aécio Neves efetivaram a entrega de vários veículos para
a segurança pública dessa cidade.

Para mim, é uma grandõ satisfação e alegria fazer esse registro nos
anais desta Casa. Primeiramente, Doutor Ronaldo, porque, desde
quando assumimos o Parlamento mineiro, estamos buscando, com o
Governador, com a Polícia Militar e com a nossa Segurança Pública,
ações importantes para a nossa região sul-mineira. Iniciamos, no ano
passado, importante encontro do 2O Batalhão em Pouso Alegre; foi
um momento em que discutimos o Cinturão de Segurança, que é o
nosso Sul, projeto que visa à atenção redobrada por parte do governo
Aécio Neves ao Sul de Minas, por meio das cidades limítrofes, como
Andradas, Monte Sião, Jacutinga, Albertina, Extrema, Bueno Brandão.
Após essa audiência, iniciamos a construção de vários projetos. Lá
discutimos e iniciamos o Projeto Nosso Sul. Por meio do comando do
Cel. Aquino, apresentamos sugestões ao nosso caríssimo Secretário
Anastasia. ao Governador, às autoridades competentes para que,
acima de tudo, sejam encaminhados recursos às cidades limítrofes,
programa denominado Cinturão de Segurança.

No último dia 8, a minha querida Ouro Fino, com a presença de
todas as autoridades - militares, civis, Prefeito Luiz Carlos Maciel,
Vereadores -, recepcionou a Polícia Militar na entrega de várias
viaturas, na gestão do Governador Aécio Neves, que também o fez no
Município de Bueno Brãndão. Na manhã de hoje, essa importante
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audiência pública se efetivou também na minha querida terra,
Andradas. Desde longa data, por intermédio de audiências públicas,
cobramos, neste Plenário, ações positivas, proativas, em favor da
segurança de Andradas. Portanto, neste momento tão importante para
todos nós, agradeço à Polícia Militar, na pessoa do Comandante-
Geral Hélio Júnior, do Comandante Santana, do Cel. Lima, de Poços
de Caldas, do Cap. Ribeiro, de Andradas, a construção desse projeto
importante para o acolhimento de várias viaturas e a garantia da
segurança pública desse importante Município que faz divisa com o
Estado de São Paulo. Tenho a certeza absoluta de que se trata de
ações importantes, de tamanha grandeza, com as quais a população
fica feliz.

Caríssimo Deputado Fábio Avelar, tivemos inúmeras cobranças da
comunidade andradense, buscando efetivo aumento de policiais e
viaturas. Com certeza, temos recebido grande aval do Governador e
do Vice-Governador eleito, Secretário Anastasia, que sempre foi
receptivo às demandas do povo sul-mineiro. Registro isso com muita
alegria, neste momento importante para toda a região, no campo da
segurança pública.

O outro assunto que quero abordar, Sr. Presidente, diz respeito ao
andamento, que tem sido muito importante, da nossa Comissão
Especial contra a Invasão de Produtos Chineses. Quando instalamos
a Comissão, com o apoio de toda esta Casa - e sendo assunto de
interesse de todas as regiões -, tínhamos absoluta certeza de que a
Assembléia Legislativa poderia contribuir muito para que as áreas
mais afetadas contassem com uma reflexão maior sobre o tema.
Naquela oportunidade, dispusemo-nos a discutir, com maior
profundidade, o Circuito das Malhas, que fica exatamente no Sul do
Estado, compreendendo a minha terra natal - Ouro Fino -, Jacutinga,
Monte Sião, Inconfidentes, Borda da Mata, Bueno Brandão, cidades
que hoje sofrem invasão incalculável dos produtos chineses.

Em audiência publica realizada aqui na Assembléia Legislativa,
tivemos a nítida compreensão do que esta Casa poderia fazer para
apresentar sugestões ao governo federal. O Parlamento mineiro tem
agido com muito vigor, disposição e transparência, e buscado o bem-
estar do povo, não apenas o sul-mineiro. Mais tarde, defrontamo-nos
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com o setor calçadista da vizinha cidade de Nova Serrana - terra natal
do caríssimo relator da Comissão, Deputado Paulo Cesar - e o setor
óptico, que está sendo ameaçado, de maneira censurável, pela
invasão de óculos no Estado de Minas Gerais. Realizamos ainda, Dr.
Ronaldo, importante audiência pública na segunda-feira à noite, em
Nova Serrana e pudemosi ouvir todos os segmentos, não apenas o
calçadista, mas o de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte,
onde os chineses estão distribuindo foguetes em caixas em que
consta, de maneira impressa, a fabricação nessa cidade. Na
realidade, os produtos chegam da China descarregados por
contêineres em vários portos, o que acarreta grande prejuízo aos
trabalhadores e às indústrias. Tenho certeza absoluta de que esta
Casa está realmente se preparando para defendê-los.

O Governador Aécio Ne-'es, com sua nítida compreensão, tem feito
todo o possível para fazer com que Minas seja o melhor lugar para se
investir no Brasil. E tem dado certo, com a abertura de empresas, os
recursos do BDMG e do Indi, a captação de funcionários. Em
contrapartida, estamos tendo esse grande entrave com os produtos
chineses.

O Parlamento mineiro teve e tem tido grandes momentos com a
realização da Comissão Especial da Cafeicultura, da Comissão
Especial das Estâncias HiØrominerais, que buscou a revitalização das
nossas estâncias do Sul de Minas. Agora está em andamento essa
Comissão importante, que certamente se está aperfeiçoando,
conhecendo a realidade do setor com o auxílio de vários
representantes e segmentos, como o têxtil, o de malhas, o de fogos
de artifícioe o óptico, enfim, todos os que estão mais assolados pela
invasão dos produtos chineses.

Essa Comissão tem sido tão importante para o Parlamento mineiro
que temos recebido inúmeras sugestões. Já estamos discutindo a
apresentação de uma frente nacional parlamentar não somente em
Minas, mas também em outros Estados, que estão passando pelas
mesmas dificuldades comia invasão de produtos chineses.

Pela sua nítida compreensão e pela maneira como tem discutido e
apreciado a questão, certamente o Parlamento... Deputado João
Leite, temos ainda o assento permanente de representantes de vários
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setores, inclusive a Fiemg, o Sindimalhas, o Sindifer, o setor ótico e o
de malhas, particularmente de todo o empresariado, que tem revelado
aqui a sua preocupação. Já não temos que gerar empregos. Estamos
preocupados em mantê-los em decorrência dessa invasão. Esse
assunto é de origem, de meta e de questão federal; porém, essas
reflexões estão sendo discutidas, e já foram apresentadas ao Ministro
Furlan e ao Presidente da República várias comunicações e
indagações, além de requerimentos de nossa autoria aprovados por
este Parlamento. Sabemos que isso ocorreu em decorrência de uma
troca no conselho de segurança em relação a uma cadeira, que, aliás,
o próprio Presidente Lula fez por optar, deixando como de livre
economia de mercado a China.

Gostaria de manifestar essa preocupação e deixar bem claro que a
Assembléia poderá fazer muito por meio dessa Comissão e de todos
aqueles que estão conhecendo o valor dessa Comissão na defesa dos
nossos empresários.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
obrigado. Serei breve. Não posso deixar de reconhecer o esforço de
V. Exa. nesta Casa em defesa da empresa mineira, do trabalhador e
da oportunidade de trabalho. Essa Comissão é muito importante para
Minas Gerais e para o Brasil.

Quanto à questão da China, verificamos um outro dado ainda mais
sério, que é a concorrência das empresas mineiras com um país que,
infelizmente, não adota a legislação internacional do trabalho.
Portanto, a competição é desigual. Além disso, observamos a
permanente violação de direitos humanos por parte da China.

Todos nós esperamos muito dessa Comissão, ainda mais
reconhecendo a identidade e o trabalho de V. Exa. para com essa
causa. Parabéns!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado João Leite, muito
obrigado.

Finalizando, gostaria, mais uma vez, de destacar a precariedade das
BRs e das rodovias no Sul de Minas. Já cobramos e falamos sobre
esse assunto nesta semana. Temos recebido inúmeras cobranças da
região do Circuito das Aguas. O trânsito está totalmente impossível
nessa época de festividades. Hoje o tráfego está sendo desviado para
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outras localidades e regiões, já que o percurso da estrada de Lambari
a São Lourenço, Carmo de Minas, o eixo do Circuito das Aguas está
totalmente impraticável, assim como o da BR entre Pouso Alegre e
Poços de Caldas, no caminho para lpuiúna. Essas situações que
estamos vivenciando são muito desconfortáveis. O Ministério Público
já está agindo.

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de registrar nesta tribuna a
nossa cobrança imediata ao governo federal e ao DNIT para a
recuperação dessas importantes rodovias do Sul de Minas. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, venho a esta tribuna, para dar prosseguimento ao debate
que estamos realizando na Comissão de Participação Popular quanto
à análise de 78 emendas populares apresentadas ao Orçamento e ao
Plano Plurianual.

Antes de prosseguir com esse assunto de extrema importância, até
porque o conteúdo das emendas diz respeito, exatamente, à vida do
povo mineiro, queria, de maneira muito efetiva, contestar o nível de
avaliação negativa, expresso por alguns Deputados que me
precederam, a respeito do desempenho da nossa Prefeitura e,
particularmente, do PT em Belo Horizonte.

Inauguramos um novo projeto democrático popular na cidade, com
eleição, em 1992, de uma chapa que tinha à frente o Vereador Patrus
Ananias e o médico Céliõ de Castro como Vice. Essa foi a primeira
vez que o PT ganhou uma eleição na Capital. Com  essa chapa,
Patrus e Célio de Castroj inauguramos um novo formato de governo,
implantamos o Orçamento Participativo, instituímos uma rede de
proteção social como nunca havia existido em Belo Horizonte,
inauguramos uma política de segurança alimentar das mais ousadas,
com a reabertura do Restaurante Popular, que, desde a época da
reabertura, oferece refeição a R$1,00 a milhares de pessoas que se
alimentam nesse espaço. De lá para cá, esse projeto foi aprovado
sucessivamente, nas urnas, pelo povo de Belo Horizonte, com a
eleição do Prefeito Célio[de Castro, depois com a sua reeleição e, na
última eleição, com a eleição do nosso companheiro do PT, Fernando
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Pimentel.
Respeito as opiniões formuladas, até porque partem de pessoas

sérias, comprometidas com Belo Horizonte, e que desejam, tenho
certeza, sempre o melhor para a cidade; todavia, o povo mineiro tem
aprovado essa forma de governar, o que não elimina o necessário
trabalho de aperfeiçoamento das políticas públicas. E inegável que a
nossa Prefeitura avançou, aliás, avançou em alguns itens
mencionados aqui.

A polêmica em relação à política informal existe nas maiores
cidades. O Deputado Alencar, brincalhão como é, talvez até porque eu
estava próximo, disse que eu, Deputado, ajudei a Prefeitura de Belo
Horizonte a tirar os camelôs das ruas, como se eu fosse Secretário da
Prefeitura e não Deputado. Talvez tenha dito pelo estilo brincalhão
que tem. O fato é que, quando era Vereador na Câmara de Belo
Horizonte - aliás, sempre tive apoio da economia informal -,
conseguimos realizar audiências públicas que garantiram a
participação dos camelôs licenciados, dos "toreros", na construção de
uma política compatível com as necessidades da cidade. Se há
problemas, cabe à Prefeitura de Belo Horizonte e aos segmentos
organizados, no fórum democrático, seja revendo a legislação
municipal... Os Deputados, bem informados que são, sabem que a
Assembléia Legislativa não legisla sobre código de posturas urbanas -
não é, Deputado Carlos Gomes? -, de Município. Isso compete à
Câmara Municipal. O Deputado que fez essa menção deve ter os seus
parceiros na Câmara Municipal e poderá ir à análise da legislação
municipal e fazer o código de posturas, se for o caso.

De fato é uma questão importante. A economia informal tem o seu
lugar na cidade. Há muita gente séria, trabalhadora, pais e mães de
família.

Nessa trajetória, tivemos em Belo Horizonte a experiência das
minifeiras, exatamente para que aquele camelô não licenciado não
fosse tirado das ruas pela polícia, como às vezes acontece. Temos
acompanhado esses acontecimentos no noticiário nacional em várias
Capitais, algumas, aliás, com o apoio político de vários colegas,
tratando essa questão da economia informal na base do cassetete, o
que não é o caso de Belo Horizonte.
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Quanto à questão da Lagoa da Pampulha, quantos governos já
passaram por Belo Horizonte, inclusive do PSDB, que também não
deu o devido valor para o nosso patrimônio! Trata-se de um
patrimônio importante, e a Prefeitura tem tomado providências. Já
ocorreu uma série de intervenções que buscam revitalizar aquele
espaço: tivemos a revitalizaçâo com o parque ecológico em frente à
Toca da Raposa, aproveitando aquelas ilhas; a revitalização do
entorno, a recuperação de espaços arquitetônicos importantes; e
também essa intervenção urbana de duplicação da Av. Antônio
Carlos, numa parceria dos governos federal, estadual e municipal. E
inegável o avanço no sentido de revitalizar e preservar aquele espaço.

Relativamente aos aterros sanitários, quais são os Municípios que
não enfrentam esse problema hoje? Acredito que o caminho seja
esse. Os Deputados quë me antecederam, por meio de iniciativas
legítimas na Câmara Municipal, sabem disso e estão tomando
providências no âmbito de audiências públicas. Aqui, neste espaço
político por excelência, quero manifestar minha discordância política
em relação a essa avaliação. Estou com a maioria da população de
Belo Horizonte : que se manifesta nas pesquisas, que se manifesta
nas eleições.

Agora, em Belo Hori2onte, temos essa experiência inédita do
Orçamento Participativo digital. Somos a única Capital do Brasil a ter
essa experiência. Da minha casa, pelo computador, pude votar e
escolher nove obras a serem realizadas em Belo Horizonte. Milhares
de pessoas estão escolhendo as obras que julgam prioritárias. O
Orçamento Participativo em Belo Horizonte, desde o governo Patrus,
aprovou mais de mil obras na cidade, corri 85% delas concluídas.

Agora temos R$80.000.000,00 para o Orçamento Participativo e
R$20.000.000,00 para o Orçamento Participativo digital. Centros de
referência da assistência social estão sendo inaugurados a cada mês
em Belo Horizonte. Um novo restaurante popular está sendo
inaugurado em parceria com o governo Lula. Temos obras em
parceria com o governo estadual. O Prefeito Pimentel, o governo do
P1, é reconhecido, inclüsive, pelo Governador Aécio Neves, que não
se cansa de elogiar o governo do PT em Belo Horizonte em função
dessa parceria, desse relacionamento administrativo que os órgãos
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federais, estaduais e municipais devem ter.
A população de Belo Horizonte está percebendo que o PT governa

Belo Horizonte com seriedade, responsabilidade, participação popular
e parcerias institucionais. O Presidente Lula, o Governador Aécio
Neves, o Prefeito Pimentel e o Ministro Patrus, todos são homens
públicos dignos, responsáveis, que colocam a cidade, o Estado e o
País à frente das diferenças políticas. O exemplo está sendo dado em
Belo Horizonte. Temos governos tranqüilos, sem denúncias de
corrupção, um funcionamento harmônico e serviços fundamentais
sendo prestados. Estamos iniciando, na área da educação, a
experiência da escola integral, a educação infantil por meio das
unidades municipais de educação infantil. Em Belo Horizonte, além da
rede conveniada, com mais de 200 creches comunitárias, investe-se
no ensino infantil. As unidades municipais de educação infantil são
modelo.

Seria bom que os Deputados pudessem visitar essas unidades
municipais de educação infantil, pois esse é um exemplo que poderia
ser exportado para outras Capitais brasileiras. São obras,
intervenções urbanas, também em parceria com o governo do Estado.

Sr. Presidente, é mais do que justo o debate sobre o aterro sanitário,
ele realmente tem de ser feito. Solidarizo-me com a população da
região Noroeste, que, de fato, sofre os impactos decorrentes de
equipamento público dessa natureza. Essa é uma questão complexa.
Lembro-me da época em que a Prefeitura queria implantar o aterro do
Capitão Eduardo: várias vozes manifestaram-se, mobilizaram-se,
fizeram disputa política contra os que defendiam a implantação de um
novo aterro sanitário naquela região.

A política tem essas diferenças e polêmicas. Nem sempre a vontade
do administrador se revela em um gesto prático e imediato, pois
existem as barreiras políticas, as financeiras, as legais. Entretanto,
considero que Belo Horizonte vem sendo muito bem governada pelo
PT, partido a que tenho muito orgulho de pertencer. Tenho o maior
orgulho de ter sido Secretário da área social e de ter iniciado esse
trabalho com o ex-Prefeito Patrus Ananias, cujo governo era sério e
honesto, foi continuado pelo Prefeito Célio de Castro e agora está com
o Prefeito Fernando Pimentel. 0 sentimento do belo-horizontino é o de
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que nossa Capital vem sendo governada com seriedade.
Agora, lembro que é uma Capital que concentra o quadro de

desigualdades regionais, de Minas Gerais. Em sua região
metropolitana, tivemos uni crescimento desordenado, principalmente
na época da ditadura militar. Ela realmente enfrenta problemas de
risco nos seus córregos, no seu trânsito, no seu traçado, decorrentes
dessa expansão exagerada, sem controle. O controle veio com o
plano diretor, aprovado na Câmara Municipal em 1996.

Sinceramente, penso que temos de ter o máximo, o maior orgulho
possível da nossa queridá Belo Horizonte, que se aproxima de mais
um aniversário, no dia 12 de dezembro. Quem sabe contaremos aqui
com a presença do Presidente Lula, do Governador Aécio, do Ministro
Patrus, do Prefeito Pimentel, todos de mãos dadas por Belo
Horizonte?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado, V. Exa.
disse que o Deputado Alencar brinca. Brinco, mas, quando é preciso
falar sério, falo sério- Quando fiz uma consideração sobre o camelô,
fiz uma consideração séria. V. Exa. realmente não era Secretário, mas
era Vereador e acompanhou a retirada dos camelôs de Belo Horizonte
para colocá-los em área da iniciativa privada. Não acompanhou? V.
Exa. não era Vereador quando foram feitas as negociações?

O Deputado André Quintão - Fui escolhido pelos camelôs, fui porta-
voz de suas reivindicações e garanti sua presença na comissão que
elaborou o código de postura.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa., então,
pode ver que posso brincar, mas não falo mentira.

O Deputado André Quintão - Fala, pois V. Exa. falou que ajudei a
retirá-los quando, na verdade, minha ação na Câmara foi exatamente
no sentido oposto: haver minifeiras nos espaços coletivos. Isso está
registrado nos anais da Câmara, Deputado Alencar; basta pesquisar.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Então, V. Exa. há
de convir comigo que o Partido dos Trabalhadores retirou os camelôs
da rua e colocou-os nos 'shoppings" populares da iniciativa privada.
Hoje eles pagam aluguel, aliás, já pagavam desde a época em que
tinham de fazer o boxe'. Eles saíram das ruas, onde não pagavam
nada, e foram para os "shoppings" populares, onde precisam pagar.
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Há camelô pagando R$1.000,00 por mês, mais R$400,00 de aluguel,
sendo que antes não pagava nada.

O Senador Cristovam Buarque, quando Governador do Distrito
Federal, tirou o camelô da rua e deu-lhe uma área que era do Ceasa.
Hoje, a feira de Brasília é um sucesso.

O pessoal falou o seguinte: vocês não pagarão nada por mês, irão
pagar o condomínio. Aqui, ele tirou e deu para o empresário que
fatura, hoje, R$200.000,00 por mês. São R$200.000,00 que estão
tirando do bolso do trabalhador sofrido, do camelô, que não pagava
nada na rua e agora tem de pagar.

Isso não é brincadeira, é coisa séria. O coitado do camelô não
agüenta mais. Deputado, V. Exa. sabe que há camelôs tirando
dinheiro da aposentadoria porque não conseguem arcar com as
despesas do mês. Por que a Prefeitura não desapropria o lugar, paga
o devido e deixa isso de graça? E um sucesso. Belo Horizonte ganhou
quando tirou o camelô da rua. V. Exa. era Vereador, e ajudou na
negociação? Ajudou. Então, tenha a certeza de que agora precisa
ajudar o pessoal a não pagar aluguel.

Sr. Presidente, conceda a continuação deste debate por pelo menos
mais 5 minutos.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Gostaria que concluísse
em 1 minuto, e darei mais 1 minuto para a resposta do Deputado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. está como
um mediador de debate da Rede Globo de Televisão. Temos a tarde
toda para debater na Casa do povo. Agradeço a V. Exa. o minuto.

O orçamento participativo é um sucesso, ainda mais com o formato
digital. Isso começou há 16 anos, quando eu estava na Câmara, por
meio do Propar, do famoso Pimenta da Veiga, que tirava o Orçamento
da Câmara para isso. Era diferente. População de um lado: população
de outro; quem aplaudisse mais ganhava a obra. Hoje está
modernizado.

Creches da Prefeitura. Está aí mais uma reivindicação para V. Exa.
levar. As crianças ficam apenas 4 horas por dia nas creches da
Prefeitura. Pasmem, senhores! Nas creches conveniadas com os
governos estadual e federal, ficam o dia inteiro. Tenho a certeza de
que vamos acertar isso, para que fiquem o dia inteiro.
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Respeito a administração de Fernando Pimentel e sua parceria com
o governo do Estado. Temos de parabenizá-lo, pois Belo Horizonte
está bem encaminhada.

Outra coisa: tenho um dossiê completo sobre o aterro. Sabe quem
encomendou? Uma ONG: Ele está no meu gabinete, e o darei de
presente para o Pimentel. Pagaram pela internei. Chegou uma
denúncia na Holanda. Um órgão pagou um advogado para saber o
que ocorria. O dossiê já foi entregue ao Secretário de Estado. Estou
com outro para o Pimentel. Na Holanda, souberam do problema no
aterro de Minas Gerais.

Agora, falou-se da cláusula de barreira. Quando vemos os partidos
migrando e se ajudando: enfim, sabemos que o jeitinho brasileiro vai
solucionar essa questão, dando oportunidade para uma discussão.

Na minha opinião, o PT ficou um pouco apagado. O André tem valor
e precisa ver isso. Muitas pessoas votaram no Lula, porque nem
sabiam que ele permanecia no PT. Em momento algum, na
propaganda eleitoral, ele disse ser do PT. Se V. Exa. contestar, vou
pedir ao Presidente e passaremos os programas de televisão para ver
se o Lula, em algum momento, disse ser do PT. Há quatro anos, ele
dizia que o PT ia governar. Hoje, ele fala que o Lula vai governar. No
entanto, ele já disse que todos os partidos participarão do governo,
um governo em que é P1 para lá, Lula para cá. O PT perdeu muito
nessa eleição.

Agradeço a V. Exa. e lembro que brinco na hora de brincar, mas, na
hora de falar sério, por exemplo, sobre o problema dos camelôs, faço-
o com seriedade. O que estão fazendo com os camelôs de Belo
Horizonte é uma maldade. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Evidentemente o assunto é sério, mas,
ao me colocar em uma ação do Poder Executivo, V. Exa. só poderia
estar brincando, até porque V. Exa. conhece a minha posição, não
apenas em relação aos camelôs, mas em relação à feira de
artesanato. Sou autor de uma lei que garante às famílias cujos
titulares da licença falecem o direito de dar seqüência à licença.
Defendi a economia informal não para que continuassem em
condições precárias, mas para que tivessem assento na comissão que
elaborou o código de posturas. Esse trabalho é reconhecido, e não
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podem me associar a nenhuma ação do Executivo, positiva ou
negativa, pelo fato de ser do PT. Nesse caso, precisamos aprofundar-
nos. V. Exa. sabe que, em audiência pública para ouvir os camelôs,
em clima hostil, fui um dos pouquíssimos Deputados presentes.

Sr. Presidente, gostaria de concluir, mas não falei das 78 emendas
populares. E um prazer falar de Belo Horizonte, minha cidade natal,
onde sempre fui muito bem votado. O prazer é maior, ao estar com
Deputados que também são daqui e que levantaram questões
importantes, como o aterro, a revitalização da Lagoa da Pampulha, a
revitalização do centro, a economia informal. Coloco-me à disposição
para continuar esse debate, mas partindo do lugar onde estou.
Defendo a administração do Prefeito Pimentel, participei da
administração do ex-Prefeito Patrus Ananias com muito orgulho e
honra e tenho o maior orgulho de haver sido Líder do Prefeito Célio de
Castro na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Portanto, neste
debate, eu estou de um lado: do lado do povo belo-horizontino, que
vem reelegendo o PT para governar a cidade de Belo Horizonte.
Obrigado.

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

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 24 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.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n Q 9, os
Requerimentos n2s 6.945 a 6.947/2006, 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
Segurança Pública - aprovação, na 19 Reunião Ordinária, em
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14/11/2006, dos Projetos de Lei n 9s 3.48512006, do Deputado
Domingos Sávio, e 3.500/2006, da Deputada Vanessa Lucas; e dos
Requerimentos n 2s 6.886 e 6.887/2006, da Comissão de Direitos
Humanos; de Política Agropecuária - aprovação, na 20a Reunião
Ordinária, em 8/11/2006, E dos Projetos de Lei n 2s 3.480/2006, do
Deputado Padre João; 3.481/2006, do Deputado Paulo Cesar, e
3.50812006, do Deputado Paulo Piau; e dos Requerimentos ns
6.91012006, do DeputadoDoutor Viana, e 6.926/2006, da Comissão
de Fiscalização Financeira; e do Trabalho - aprovação, na 21a
Reunião Ordinária, em 14/11/2006, dos Projetos de Lei n2s
2.881/2005 e 3.088/20Ó6, do Deputado Laudelino Augusto;
3.09712006, do Deputado André Quintão; 3.148/2006, do Deputado
Leonídio Bouças; 3.190/2006, do Deputado Alencar da Silveira Jr.;
3.275/2006, do DeputadoE Neider Moreira; 3.34312006, do Deputado
George Hilton; 3.36012006, do Deputado Sávio Souza Cruz;
3.387/2006, da Deputada Elisa Costa; 3.395/2006, da Deputada
Cecília Ferramenta; 3.397/2006, do Deputado Antônio Júlio;
3.40512006, do Deputado Luiz Fernando Faria; 3.424 e 3.425/2006, do
Deputado Padre João; 3.438/2006, do Deputado Paulo Cesar;
3.459/2006, do Deputado Sebastião Helvécio; 3.464/2006, do
Deputado Laudelino Augusto; 3.487/2006, do Deputado Manos
Fernandes; 3.491/2006, do Deputado Roberto Ramos; 3.495/2006, do
Deputado Antônio Júlio; 3.49712006, do Deputado Durval Angelo;
3.505/2006, do Deputado Dilzon Meio; 3.509/2006, do Deputado
Leonardo Quintão; 3.51212006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro;
3.514/2006, da Deputada Vanessa Lucas; 3.521/2006, do Deputado
Dimas Fabiano; 3.527/2006. do Deputado Miguel Martini; 3.563 e
3.56412006, do Deputado Luiz Fernando Faria, e 3.565/2006, da
Deputada Lúcia Pacífico (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem
O Deputado João Leite h Sr. Presidente, uma coisa que prezo muito

é a minha liberdade. Sem dúvida, a democracia garante a liberdade.
Liberdade de discordar, de ser oposição; de gostar da cidade em que
nasci, mas não aceitar aquilo que é feito contra ela. A liberdade de
pensar que a verdade não está com a maioria. Liberdade para
expressar a verdade e a realidade do que estamos vendo.
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É impossível chegar à tribuna desta Assembléia e dizer que está
tudo bem em relação à Lagoa da Pampulha, pois estaria mentindo. E
uma vergonha a situação da Lagoa da Pampulha! Mais do que isso: é
irregular o contrato acerca da retirada dos detritos daquela lagoa! Os
gestores da Prefeitura já foram multados por causa desse contrato.
Essa é a verdade, e ninguém me calará! Amo a minha cidade, amo
Belo Horizonte! Por isso ocuparei a tribuna desta Casa - e ocuparia
mesmo se não tosse o Deputado mais votado da cidade - para falar
do que estou vendo, juntando-me ao Deputado Fábio Avelar e lutando
pelos direitos dos 350 mil moradores do entorno do "lixão" de Belo
Horizonte, que não mais agüentam essa situação. O Pindorama quer
participar do orçamento participativo, quer que o "lixão" seja retirado
de lá. Queremos que a Lagoa da Pampulha seja recuperada. O
orçamento participativo representa uma parte muito pequena do
orçamento de Belo Horizonte. Há grande propaganda, mas a grande
realidade é que queremos mudança nos aspectos mais importantes
para a população de Belo Horizonte.

Quer dizer que gostar da cidade é aceitar a situação da Lagoa da
Pampulha, com aquele mau cheiro, aquela grande quantidade de
urubus e de pessoas expostas aos riscos daquela água, que mais
parece um esgoto a céu aberto? E aceitar que a população do
Pindorama e de outros bairros continue exposta ao lixo? E aceitar um
contrato irregular e que a população de Belo Horizonte continue a
pagar a conta da Lagoa da Pampulha? E aceitar agora uma Guarda
Municipal que está armada com uma caneta para nos multar? E
aceitar um reboque da Prefeitura que custa R$150,00, enquanto o da
iniciativa privada custa R$30,00? Tenho de aceitar tudo isso na
Assembléia Legislativa? Não.

Deputado Fábio Avelar, espero que sejam marcadas essas
audiências públicas para discutirmos a questão dos detritos, da lama
da Lagoa da Pampulha e do aterro sanitário de Belo Horizonte. No
primeiro caso, queremos ir mais adiante, conhecer efetivamente o
contrato e o que está sendo feito na Lagoa. Haverá a ampliação
daquele parque? Daqui a pouco, não haverá mais espelho de água,
apenas um parque na Lagoa da Pampulha. Queremos saber tudo a
esse respeito. Se isso não for esclarecido em uma audiência pública,
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gostaria de solicitar a V.. Exa. que, logo após a sua realização,
comecemos a recolher assinaturas para instalar a CPI da Lagoa.
Muito obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, esta discussão é
produtiva e importante, mas não há quórum para a continuação dos
nossos trabalhos. Por isso solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão em turno único dos Projetos de Lei n 2s 3.541 e
3.542/2006 e a discussão em 1 9 turno dos Projetos de Lei ns
2.625/2005. 3.085. 3.193 e 3.354/2006, uma vez que permaneceram
em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 129 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 517/2006
As 141h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião:  anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios ns
623/2006, do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do ter, publicado
no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006; e 54012006, do Sr. José
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Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, em que responde a solicitação desta
Comissão, a fim de que seja disponibilizado, para os associados, o
Sistema Integrado de Informação Ambiental - Siam -, com vistas à
execução das etapas preliminares dos procedimentos de
regularização ambiental. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, das quais avocou a si a relatoria: Projetos de
Lei n 9s 3.337 e 3.342/2006, em turno único. Passa-se à 1 4 Fase da 20
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, o parecer
pela aprovação, no 29 turno, do Projeto de Resolução n g 3.15512006 e
o parecer pela aprovação da Mensagem n 2 58512006, do Governador
do Estado, em turno único, na forma do projeto de resolução que
apresenta (relator: Deputado Marlos Fernandes). Passa-se à 20 Fase
da 20 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 2.72212005 e 3.178/2006 (relator:
Deputado Padre João); 2.988, 3.066 e 3.073/2006 (relator: Deputado
Luiz Humberto Carneiro); e 3.270/2006 (relator: Deputado Doutor
Viana). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n
6.631/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
3.052 e 3.091/2006. Passa-se à 30 Fase da 20 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 Padre João, em que solicita ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a
mobilização dos Prefeitos Municipais do território do Consad Urucuia
Grande Sertão, com o objetivo de esclarecer-lhes a respeito da
importância da atuação conjunta dos poderes municipais na
consolidação desse instrumento de fortalecimento institucional e de
desenvolvimento regional, e a discussão do Plano de Ação do
Consórcio e da possível necessidade de revisá-lo; Laudelino Augusto
e Padre João, em que solicitam seja realizada audiência pública
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conjunta com a Comissão! de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
para debater o Projeto de Lei n 2.876/2005, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a transferência de gestão do Fundo Pró-
Floresta; Paulo Piau, em que solicita ao Presidente da Câmara dos
Deputados agilidade na aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n9 53/99, que permite o ingresso de companhias
internacionais no ramo de resseguro no Brasil; e em que propõe ao
Presidente da Faemg seja criado um grupo de trabalho, sob a
coordenação dessa Federação e composto por representantes dos
segmentos ligados à proØução e às companhias de seguro, da
Câmara Técnica de Seguro e Crédito Rural do Conselho Estadual de
Política Agrícola - Cepa -, e da Assembléia Legislativa, para
acompanhar a questão do seguro agrícola no Estado; e do Deputado
Paulo Cesar, em que solicita seja realizada audiência pública no
Município de Pitangui, para debater a implantação do Programa Luz
para Todos na região. Esta Comissão passa a se reunir
ordinariamente às quartas-feiras, às 14h30min, por deliberação de
seus membros. 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 julho de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Doutor Viana.

ATA DA 202 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA Ë DA AÇÃO SOCIAL NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 31/10/2006
Às 14h45min, comparecehi na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alertar da Silveira Jr., declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e, em seguida, acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Lei n 2s 3.380/2006, em 12 turno (Deputado Gustavo
Valadares); 3.275, 3.299. 3.319, 3.343, 3.344, 3.376, 3.386, 3.403,
3.405, 3.420, 3.422, 3.423, 3.426, 3.438, 3.478, 3.487, 3.491, 3.501,
3.502, 3.509, 3.512, 3.514, 3.521, 3.527, 3.563, 3.564/2006, em turno
único (Deputada Jô Moraes). Passa-se à 1? Fase da 2 4 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 2 turno, do Projeto
de Lei n 2 2.875/2005 na forma do Substitutivo n 9 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Jô Moraes).
Passa-se à 2 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 Projetos de Lei n 2s 3.299, 3.319 com a
Emenda n 2 1, 3.344, 3.376, 3.386, 3.403, 3.420, 3.422, 3.423, 3.426,
3.478, 3.501, 3.502/2006 (relatora: Deputada Jô Moraes), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.892, 6.895 e
6.896/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 8 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Alencar
da Silveira Jr., em que solicita a realização de audiência pública com a
finalidade de debater o abuso das taxas cobradas pela BHTRANS.
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, 14 de novembro de 2006.
Jô Moraes, Presidente - Gustavo Valadares - Sebastião Helvécio.

ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 31/10/2006
As 1 Shgmín, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio e Sargento
Rodrigues, 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
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Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" de 5/1012006:
ofícios dos servidores públicos das Escolas Estaduais de Timóteo e
Coronel Fabriciano; da Diretoria da Associação dos Aposentados do
lpsemg; e dos professores estaduais do Município de Boa Esperança.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n 2 3.439/2006, do
qual designou como relator o Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n9s
6.833, 6.848, 6.893, 6.90?, 6.903 e 6.904/2006. 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 dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão com o objetivo de debater, com os convidados que
menciona, a implementação da política remuneratória aos servidores
públicos com aumentos anuais com base na variação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS -, prevista no
Projeto de Lei & 3.669/2006; e Dinis Pinheiro, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão com a finalidade de
discutir, com os convidados que menciona, o Projeto de Lei n2
3.60212006, que dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça. 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, 14 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente -	Sargento Rodrigues - Gustavo

Valadares - Antônio Júlio - Jô Moraes.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5
LEGISLATURA, EM 8/11/2006
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Às 9hl5min. comparecem na Sala das Comissões a Deputada Fusa
Costa e os Deputados Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública, com convidados, para
obter esclarecimentos sobre a situação das famílias que residem na
área do Parque Estadual dos Sete Salões, localizado na Microrregião
de Aimorés, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. José Francelino Dias, Prefeito Municipal de Lagoa
Grande (2) e Ari Batista Pereira, Prefeito Municipal de Lagamar,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 26/10/2006; Luciméri
Selivon, Chefe de Gabinete do Incra e Eleuza Passos Guimarães,
Assessora de Comunicação Social da Gerência Regional do INSS em
Belo Horizonte, publicados no 'Diário do Legislativo" do dia
28110/2006; do Cel. PM Reinaldo Martins, Subchefe do Estado-Maior
da PMMG, dos Srs. Jésus Trindade Barreto Júnior, Delegado-Geral de
Polícia e Chefe de Gabinete da Polícia Civil do Estado e Cláudio de
Souza, Corregedor do CRM-MG, publicados no "Diário do Legislativo"
do dia 7/11/2006. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n 2s 3.592/2006, turno único (Deputado Roberto
Ramos); 3.65212006, turno único (Deputado Paulo Cesar). A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs. Célio
ValIe, Diretor de Pesca e Biodiversidade da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr.
Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF; Almir de Souza
Muniz, Prefeito Municipal de Resplendor; Firmino Ton, Prefeito
Municipal de Santa Rita do Itueta; Alcino José Nicoli, Prefeito
Municipal de Itueta; Joaquim José da Silva, Presidente da Associação
de Defesa dos Produtores Rurais do Parque Estadual dos Sete Salões
de Conselheiro Pena; Douglas Krenak, representando a Aldeia
Indígena Krenak; Elcio Pacheco, membro do Movimento Nacional de
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Direitos Humanos; Luciano Marcos da Silva, membro do Conselho
Indigenista Missionária - Cimi -; e Major Edmar Simão, Instrutor da
Disciplina Direitos Humanos do CFS-13M - Curso de Formação de
Sargentos do CBMMG -, 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, segué-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados Roberto Ramos e
Dilzon Meio. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à 32 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de, proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (3) em que solicita a realização de visita ao
Parque Estadual de Sete Salões, localizado na Microrregião de
Aimorés, para conhecer, as situações fundiária e indígena que
sofreram impacto em virtude de sua implantação; pedidos de
providência ao Diretor-Geral do DER-MO, para corrigir as
irregularidades provocadas pela duplicação da MG-050 em Vianópolis,
que têm causado transtorno e perigo às moradoras Ana Lúcia da Silva
Souza e Antônia Adriana da Silva; e à Defensora-Chefe da Defensoria
Pública do Estado, com relação ao não-atendimento das referidas
moradoras pela Defensoria Pública de Betim; Durval Angelo e Dilzon
Meio (5) em que solicitam sejam enviados ofícios à Fundação
Nacional do índio - Funai -, pedindo cópia do estudo antropológico
relativo à área do Parque Estadual de Sete Salões; ao Governador do
Estado, pedindo a formação de um grupo de trabalho com o objetivo
de estudar e propor soluções para a efetiva implantação desse
parque, assegurando a participação da Associação de Defesa dos
Produtores Rurais do Parque Estadual de Sete Salões e de uma
representação do Cimi; seja enviada cópia das notas taquigráficas da
reunião ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, ao Diretor-Geral do 1FF, ao Conselho
Indigenista Missionário, aos representantes dos índios Krenac e à
Associação de Defesa dos Produtores Rurais dos Sete Salões; seja
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incluída a participação da Comissão na reunião da Cipe-Rio Doce,
que será realizada no Município de Aimorés, em dezembro próximo,
que tratará da implantação do Parque Estadual de Sete Salões; e seja
encaminhado pedido de providência ao Promotor de Justiça da
Comarca de lbirité, quanto à apuração de denúncia de prisão do
estudante Charles Barbosa Alves por policiais militares, ocorrida no
interior da Escola Estadual Gyslaine de Freitas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2006.
Rogério Correia, Presidente - Carlos Gomes.	 -

ATA DA 7 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM
9/11/2006

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira, Bilac Pinto e Padre João (substituindo
este ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do
Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Maria Olívia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
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
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 3.347 e 3.357/2006. Passa-se
à 3 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Ivair Nogueira e Adalclever
Lopes, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater
a existência de oligopólio na indústria cimenteira de Minas Gerais, o
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que poderá elevar os custos dos insumos básicos de
empreendimentos de infra-estrutura urbana e viária. 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, 14 de novembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Adaiclever Lopes - Bilac Pinto.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

PESSOAS DESAPARECIDAS, EM 14/11/2006
As 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Adalclever Lopes e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e informa que
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar
o relator. Em seguida, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Adalciever Lopes para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos o
Deputado Sargento Rodrigues e o Deputada Adalclever Lopes para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Assumindo
a condução dos trabalhos, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues , designa o Deputado Durval Angelo relator da matéria. Em
seguida, havendo concordância dos membros da Comissão
presentes, fica estabelecido que as reuniões ordinárias da Comissão
serão realizadas às quintas-feiras, às 9h30min, no Plenarinho IV.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues, Presidente - Laudelino Augusto - Célio

Moreira - João Leite.
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N 9 98/2006, EM 16/11/2006

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dilzon Meio, Sebastião Helvécio, Gil Pereira e Jayro Lessa
(substituindo este ao Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da
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Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Di?zon Meio, 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 o Parecer para o l Q Turno da Proposta de Emenda à
Constituição n 2 98/2006 e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1 2 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação da matéria
no l 0 turno, na forma do Substitutivo n2 1 que apresenta, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gil Pereira. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária que será realizada dia 17/11, sexta-feira, às 10
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio - Gil Pereira - Jayro

Lessa.

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

3.580/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Bela Vista III, com sede no Município de lbirité.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

rAC



Fundamentação
A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista III é

pessoa jurídica de direito privado, fundada em 2001, no Município de
lbirité, com o fim precípuo de promover gratuitamente a educação e a
saúde da criança e da família.

Para prestar-lhes serviços de apoio, celebra parcerias e convênios
com organizações civis afins e órgãos públicos em todas as esferas
de abrangência. Também estabelece intercâmbios, promove
pesquisas, edita publicações e realiza eventos, tais como reuniões,
círculos de estudos, cõnferências, debates, cursos, palestras e
seminários, visando à divulgação de resultados de seus projetos, a
troca de informações e a construção de conhecimentos sobre a
infância.

Pela relevância de suas atividades, essa entidade se faz
merecedora do pretendidó título declaratório.

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

3.58012006 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.582/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja alterada a Lei ti2 9.365, de 11/12/86, que declara
de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sede no Município de João Monlevade.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
a", do Regimento Interno.

i Fundamentação
A alteração pretendida pelo projeto em análise incide sobre o art. 12

da Lei n2 9.365, de 1986, que declara de utilidade pública o Conselho
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Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de João Monlevade.

Ocorre que, em 8/4/2005, o estatuto constitutivo dessa entidade
sofreu alteração relativamente à sua denominação, passando a adotar
o nome de Associação São Vicente de Paulo - João Monlevade -,
mantendo, contudo, as mesmas características e finalidades exigidas
pela Lei n g 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Tendo em vista esse fato, é necessário ajustar a redação do art. l
da referida Lei n2 9.365 à atual denominação da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.582/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.587/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos
de Camarinhas, com sede no Município de Francisco Sá.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Amigos de Camarinhas é entidade jurídica de

direito privado, instituída em 1988 com a finalidade de promover o
desenvolvimento e valorização das comunidades de Camarinhas e
núcleos da vizinhança, no Município de Francisco Sá, por ações
voltadas para a integração de seus habitantes, relacionadas com as
áreas econômica, cultural, desportiva e de assistência social.

Para subsidiar esses objetivos, ela representa a comunidade junto a
órgãos públicos ou privados no atendimento de suas reivindicações.
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Em razão da relevância ide suas atividades, ela se faz merecedora
do pretendido título declaratório.

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

3.587/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 16de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O 1 1 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N 2 98/2006

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa, a Proposta
de Emenda à Constituição n° 98/2006 altera o inciso II do art. 53 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/5/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.
111, 1, "a", do Regimento Interno.

Por guardarem semelhança entre si, nos termos do art. 173, § 2 2 do
Regimento Interno, foi anexada a esta proposição a Proposta de
Emenda à Constituição  n9 103, de 2006, que tem como primeiro
signatário o Deputado Sargento Rodrigues.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar a redação do inciso II do art.

53 da Constituição Estadual. O referido dispositivo refere-se à eleição
da Mesa da Assembléia .e permite a recondução para o mesmo cargo
da Mesa, seja na mesma legislatura, seja na seguinte.

A mudança que se pretende instituir por meio da proposta ora
examinada consiste na vedação da recondução para o mesmo cargo
da Mesa, seja na mesma legislatura, seja na subseqüente.

A Mesa da Assembléia constitui importante órgão de direção dos
trabalhos legislativos, i cabendo-lhe, por força de disposições
constitucionais e regimentais, importantes atribuições

Assim, em razão dessa indiscutível relevância institucional da Mesa
da Assembléia, é natural que, por ocasião de sua composição, haja
grande interesse por parte dos diversos segmentos político-partidários
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em participar da sua formação, ocupando cargos de direção dos
trabalhos legislativos. A possibilidade de recondução do mesmo
parlamentar a cargo da Mesa da Assembléia não nos parece
recomendável, pois, de certo modo, isso pode prejudicar o processo
de alternância no poder de direção da Casa Legislativa, sobretudo
num contexto de pluralismo político, em que são numerosos os
postulantes a tais cargos. Nesse sentido, melhor seria se fosse
eliminada a possibilidade constitucional da recondução, nos termos
preconizados pela proposição em análise, de modo a promover a
renovação dos postos de comando da atividade parlamentar, em
benefício do processo democrático.

Convém ressaltar ainda que é reduzido o número de cargos da
Mesa, de modo que, mesmo com a proibição da recondução, haverá
intensa disputa política para a definição de sua composição. Tal
disputa se torna ainda mais acirrada, diminuindo, assim, as
possibilidades de renovação desses cargos, diante do dispositivo
constitucional da recondução.

Ressalte-se, por fim, que, nos termos da proposta, a vedação à
recondução não fica restrita a uma mesma legislatura, projetando-se a
interdição também para a legislatura seguinte, o que nos parece
perfeitamente condizente com as considerações aduzidas neste
parecer. A propósito, apresentamos o Substitutivo n 9 1 ao final do
parecer apenas para aprimorar a redação da proposta, de modo a
afastar qualquer ambigüidade quanto ao seu objetivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 98/2006 na forma do Substitutivo n 9 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Altera o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O inciso II do art. 53 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 53 -( ... )
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura e na
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subseqüente.'.
Saia das Comissões, 17 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Jayro Lessa -

Gil Pereira (voto contrário).
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.467/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n 9 626/2006, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposta.

Compete, agora, a esta Comissão examinar o mérito do projeto de
lei.

Fundamentação
Objetiva a proposição em exame aumentar o efetivo da Polícia

Militar, passando-o de 48.045 integrantes para 51.669, entre oficiais e
praças. Pretende-se, com a mudança, facilitar o atendimento das
novas políticas de segurança pública e de defesa social gestadas para
o Estado.

Em relação aos aspectos financeiros, na mensagem que encaminha
a proposição, o Chefe do Executivo assevera que, em vista do
aumento da despesa com pessoal decorrente da aplicação da medida
proposta, a Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, na
qualidade de órgão ordenador, equacionará tal impacto, sobretudo em
face do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os
dispositivos referentes ao impacto orçamentário-financeiro e à
observância dos limites percentuais nela previstos. Esse aspecto da
proposta será devidamente examinado na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Sobre o conteúdo que encerra, a proposta determina que o
preenchimento dos quadros de oficiais e de praças da Polícia Militar
dar-se-á mediante o aumento de até 20% dos limites previstos para os
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anos de 2007, 2008 e 2009, respeitados os limites fixados para o ano
de 2010, conforme definido no anexo que acompanha o projeto.

O anexo da proposta, com efeito, apresenta o Quadro de
Organização e Distribuição de Efetivo da Polícia Militar, estando
previstos os efetivos dos Quadros de Oficiais da Polícia Militar, de
Oficiais da Saúde, de Oficiais Complementares, de Oficiais
Especialistas, de Praças e de Praças Especialistas.

A organização dos quadros constantes do anexo mencionado se
apresenta na forma proposta pelo Projeto de Lei Complementar flQ

86/2006, de autoria do Governador do Estado, que altera o Estatuto
da Polícia Militar. Todavia, os valores previstos no anexo não foram
atualizados, em razão da nova sistemática de promoção prevista no
citado projeto de lei complementar. Nas palavras do Governador do
Estado, que encaminhou a Mensagem & 68712006, com mudança ora
encampada neste parecer, "a alteração relativa aos quantitativos de
militares distribuídos entre os diversos postos e graduações atende a
novos cálculos em face da sistemática de promoção a ser
implementada com a aprovação do Projeto de Lei Complementar n9
86, de 2006".

Ainda de acordo com a proposição, em seu art. 4, o número de
militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais Militares, de
Oficiais Complementares e de Praças Policiais Militares será de até
10% do efetivo previsto. Aos demais quadros, esse limite não se
aplica.

Quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, a
proposição, conforme já foi verificado pela Comissão de Constituição
e Justiça, não apresenta óbice tanto do ponto de vista formal quanto
material. Quanto ao mérito, resta dizer que a proposta fortalece o
quadro da Polícia Militar, devendo resultar em benefício direto para a
segurança pública.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n Q 3.46712006

com a seguinte Emenda n 9 1.
Emenda n 9 1

O anexo a que se refere o art l Q passa a vigorar na seguinte forma:

rÂl
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ANEXO
* As tabelas referentes ao "Quadro de Organização e Distribuição

de Efetivo da PMMG" foram publicadas no "Diário do Legislativo" de
18.11.2006.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Jô

Moraes - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.476/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto
de lei em epígrafe "contém os quadros de pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 617/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n2
1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 1, c/c o ai. 188 do
Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em exame contém os quadros de pessoal da

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado, propondo a sua
reestruturação. Dessa forma, dispõe sobre a denominação, as
classes, os padrões de vencimento e o nível de escolaridade exigido
para a ocupação dos cargos que especifica, bem como o
posicionamento dos servidores efetivos em seis padrões
subseqüentes nas respectivas carreiras. O projeto prevê, ainda, a
extinção e a transformação de diversos cargos e contém disposições
referentes às demais carreiras do Poder Judiciário.

Conforme alega o Presidente do Tribunal de Justiça, na justificação
que acompanha o projeto, a reestruturação dos quadros da referida
Corte é medida necessária em face do aumento dos serviços por ela
prestados e da integração do extinto Tribunal de Alçada. E também
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medida que se coaduna com os princípios constitucionais norteadores
da administração pública, notadamente o da eficiência, bem como
com a norma insculpida no art. 39 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n Q 19, de 1998, que
delineou as regras para a fixação dos padrões de vencimentos e
componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos,
observando a correspondência entre os vencimentos e a natureza, o
grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos de cada
carreira.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto ao
aspecto jurídico-constitucional e promoveu alterações, por meio da
apresentação do Substitutivo & 1, as quais aprimoraram o projeto sob
os prismas jurídico e de mérito. E importante destacar que a maior
parte das alterações propostas por aquela Comissão foram fruto de
acordo com órgãos técnicos e entidades representativas dos
servidores do Tribunal de Justiça.

Entre essas, vale ressaltar a completa alteração da estrutura dos
quadros de pessoal contidos no projeto originalmente apresentado.
Por meio da modificação dos anexos que acompanhavam o projeto
original, os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça
foram consolidados em um único texto de lei, e foram incluídos dados
relativos aos códigos de grupo dos cargos de provimento em
comissão daquele egrégio Tribunal aos padrões de vencimento de
todos os cargos e à demonstração dos cargos transformados a partir
da entrada em vigor da lei, de forma detalhada. A consolidação de tais
dados em um único diploma legal permite que o operador da norma
tenha uma visão mais completa e detalhada da estrutura daquela
Corte. Ademais, o substitutivo explicita todos os procedimentos
realizados para a obtenção do número de cargos de cada carreira ou
de cargos de provimento em comissão, tornando a norma mais clara e
transparente.

O Substitutivo n 2 1 cuidou ainda de prc mover a transformação dos
cargos de provimento efetivo e em com ;são do extinto Tribunal de
Alçada em cargos do Tribunal de Justiça, com a devida alteração dos
códigos e dos padrões de vencimento.

Outra modificação importante feita no Substitutivo n 2 1, a qual se
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revela de grande importância meritória para o projeto, diz respeito à
supressão do comando contido no art. 9, que estabelece percentual
de vagas para o posicionamento dos servidores em classes,
decorrente de avaliação de desempenho e visando ao seu
desenvolvimento na carreira. Com tal medida, o mérito do servidor
passou a ser o fator primordial e condicionante do seu crescimento na
carreira. Da forma como vinha ocorrendo, o desenvolvimento na
carreira dependia do limite de vagas, e servidores que preenchiam os
mesmos requisitos para promoção recebiam tratamento diferenciado
devido à não-existência de vagas para todos, afrontando-se o
princípio da igualdade.

E importante ressaltar que o Substitutivo n 9 1 observou propostas de
alteração ao projeto encaminhadas a esta Casa pelo Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - Serjusmig -, as
quais dizem respeito a modificação dos padrões de vencimento das
classes B do pessoal da Justiça de 1 4 Instância, da 1 1 e 2a Entrância e
da Entrância Especial. Foram, também, acolhidas no substitutivo
propostas de alteração ao projeto de autoria do Presidente do Tribunal
de Justiça, encaminhadas por meio do Ofício n 2 138ISESPRE!2006.
Estas dizem respeito aos seguintes pontos: aos § l, 3, 49 e 52 do
art. 92, por tratar-se de matéria não sujeita a prescrição legal; à
alteração do último padrão de vencimento dos cargos, que passa a
ser o PJ-93, para os servidores integrantes das carreiras, e PJ-101,
para reposicionamento dos servidores detentores do direito aos
vencimentos do cargo de Diretor-Geral da Secretaria do extinto
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça. Ademais, foi incluído, por
sugestão da referida Corte, dispositivo que permite o enquadramento
do servidor que perceber, na data da publicação da lei, vantagem
pessoal, excedente de enquadramento ou percentual relativo ao
pagamento da extinta Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional - Giaf - à qual o servidor fazia jus na data da publicação da
Lei n 2 13.467, 12/1/2000.

Houve, ainda, a redução - de 17 para 16- do número dos cargos de
provimento em comissão de Coordenador de Área, de recrutamento
limitado, e dos cargos de provimento em comissão de Coordenador de
Serviço - de 23 para 22 cargos.
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Acreditamos que as alterações promovidas pela Comissão de
Constituição e Justiça em muito aprimoraram o projeto, contribuindo
para a construção de uma legislação mais clara e para a melhoria dos
quadros de pessoal do Tribunal de Justiça. Em última análise, o que
se busca com a implantação das medidas propostas no projeto é mais
eficiência na prestação do serviço público, por meio da concessão de
estímulo positivos aos servidores.

Vislumbramos, por outro lado, a necessidade de corrigir um erro de
remissão ocorrido no art. 17 do Substitutivo n 9 1, o que faremos por
meio da Emenda n 2 1, a seguir apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto n9

3.476/2006 na forma do Substitutivo n 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda flQ 1, a seguir apresentada.

Emenda n 1
Substitua-se, no art. 17, a expressão "art. 12" por "art. 14".
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares. Presidente e relator - Antônio Júlio - Sargento

Rodrigues - Jô Moraes.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de regozijo pelo transcurso do aniversário de fundação do Centro de

Instrução e Adaptação da Aeronáutica, em 26 de setembro
(Requerimento n2 6.894/2006, do Deputado Miguel Martini);

de aplauso ao Sindicato da Indústria de Construção Civil de Minas
Gerais pelo 70 2 aniversário de sua criação (Requerimento n2
6.909/2006, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2006

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

3.652/2006
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à
Mulher de Pouso Alegre e Região - Ciampar de Pouso Alegre -, com
sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida associação, em funcionamento desde 2005, possui como

finalidade precípua a promoção e a defesa da mulher residente no
Município de Pouso Alegre e região, buscando assegurar-lhe o pleno
exercício da cidadania.

Para alcançar suas metas, mantém programas nas áreas
educacional, cultural, judicial e de saúde. Visando ampliar suas
iniciativas, celebra convênios com órgãos públicos e entidades
privadas.

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

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

n 2 3.652/2006, em turno único, com a Emenda n 1 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2006.
Paulo Cesar, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2006

ATA
ATA DA 419 REUNIÃO ESPECIAL DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 20/11/2006
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Gustavo Valadares - Palavras do Sr. Clóvis Modesto de
Mello Neto - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras da Sra.
Eliane Fernandes Dantas - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento
- Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Gustavo Valadares - João Leite - Sebastião Costa - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. Eliane
Fernandes Dantas, idealizadora, fundadora e gestora da Aura; e os
Exmos. Srs. Clóvis Modesto de Mello Neto, Presidente do Conselho
Deliberativo da Aura; Deputado Federal Ademir Camilo; Luiz Márcio
Araújo Ramos, Presidente da Fhemig; César Vanucci, Secretário
Municipal Adjunto de Abastecimento de Belo Horizonte; Vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte Fred Costa; e Deputado Gustavo
Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Unificada de Recuperação e Apoio - Aura -, pelo excelente trabalho
desenvolvido no suporte terapêutico global a crianças e adolescentes
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com câncer.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares
Exmo. Sr. Deputado João Leite, neste ato representando o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Sra. Eliane Fernandes Dantas, idealizadora,
fundadora e gestora da Aura; Sr. Clóvis Modesto de Mello Neto,
Presidente do Conselho Deliberativo da Aura; Exmo. Sr. Deputado
Federal Ademir Camilo; Sr. Luiz Márcio Araújo Ramos, Presidente da
Fhemig; Exmo. Sr. César Vanucci, Secretário Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador de Belo
Horizonte, meu amigo, Fred Costa; senhoras e senhores, a reunião
especial desta noite destina-se a homenagear uma entidade, por sua
importância e pela relevância dos seus serviços prestados ao nosso
Estado. Destina-se ainda a homenagear a obstinação e a
perseverança na luta em defesa de uma causa, movimento que
mudou a vida de um grupo de pessoas a partir do momento em que
se uniram em torno de um ideal de solidariedade e fundaram a Aura.

Pela amizade que cultivo com uma das idealizadoras dessa
instituição, Eliane Dantas, sempre que a encontro vejo seus olhos
brilharem ao falar da Aura, dos seus projetos e das crianças atendidas
pela entidade. Esse grupo que hoje é presidido pelo Dr. Clóvis
Modesto de Mello Netoj a quem faço uma deferência pelo
desprendimento ao aceitar responsabilidade, continua unido em prol
do mesmo objetivo de solidariedade e de promoção da esperança, da
saúde e da felicidade de crianças e adolescentes com câncer.

Foi acreditando na possibilidade de uma sociedade mais justa,
fraterna e solidária que esse grupo começou seus trabalhos em 1998
e, a cada ano, aumenta a sua capacidade de atendimento. A
tenacidade de Eliane Dantas e seu grupo são motivados pelo sonho
de solidariedade e de inclusão de crianças com câncer. Tenho certeza
de que esse sonho é o responsável por mover as engrenagens desse
difícil projeto. Esse mesmo sonho é o responsável pela superação de
todas as dificuldades.
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Portanto, a reunião de hoje pretende render as homenagens do
Legislativo mineiro à Aura pelos trabalhos inclusivos que vem
desenvolvendo em suporte terapêutico global a crianças e
adolescentes com câncer do Estado de Minas Gerais.

A entidade, criada em 212/98, iniciou seus trabalhos e, já em 1999,
um ano após sua criação, iniciou a campanha para a construção do
primeiro hospital de câncer infantil de Minas Gerais. Esse projeto
pioneiro é, sem dúvida, um dos maiores desafios da Aura, que, com
muito esforço e apoio de grandes parceiros, deu passos positivos em
sua construção, restando ainda muito por fazer para que o sonho se
transforme em realidade.

Mas, antes mesmo de dar início ao projeto de construção do
hospital, a Aura inaugurou em 2000 a Casa de Apoio a Criança e
Adolescente com Câncer, que hoje atende cerca de 574 crianças e
adolescentes com câncer, provenientes de 140 Municípios mineiros
de várias regiões do Estado.

Não devemos aqui somente enaltecer os números desse projeto
vitorioso, mas louvar a magnitude da obra e a força que encontramos
em cada um daqueles que participam do projeto, em seus fundadores,
nos Diretores e na dedicação dos profissionais que trabalham com
amor para poder dar um pouco mais de dignidade à vida de crianças,
adolescentes e seus familiares, para enfrentarem a dor da doença e
de seu pesado tratamento.

Esse apoio talvez seja o que mantenha viva a vontade de cada
criança atendida de poder superar a doença e ter uma vida igual à de
seus colegas. A Aura é, sem dúvida, um presente para as crianças e
adolescentes com câncer. Esse trabalho merece nosso respeito.
Dessa forma, a Assembléia mineira se reúne nesta noite para prestar
sua homenagem à instituição, mas homenagem maior será a
contribuição de cada um de nós à continuação dos trabalhos dessa
belíssima obra. A soma de nossas torças será capaz de poder dar
vigor ao projeto, sempre objetivando a ampliação do atendimento e o
término das obras do primeiro hospital de câncer infantil de Minas
Gerais.

A esperança de amor, vida e felicidade com saúde e muita alegria é
direito de todos nós. A Aura é uma instituição que nos proporciona um
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grande exemplo de dedicação à vida. Parabéns a todos os que, de
alguma forma, contribuem para a longevidade desse projeto. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Clóvis Modesto de Mello Neto
Boa-noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do Exmo.

Deputado João Leite, representando o Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; da
Sra. Eliane Fernandes Dantas, idealizadora, fundadora e gestora do
Projeto Aura, minha amiga do coração; do Exmo. Deputado Federal
Ademir Camilo; do Sr. César Vanucci, Secretário Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte; do Vereador Fred Costa; do Sr.
Luiz Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig; e do Exmo. Sr.
Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem
a esta solenidade. Em momentos tão especiais como este, há muito a
se dizer e muita emoção a se expressar, mas as palavras acabam
fugindo. Até certo ponto, isso não é ruim, porque, quando não temos
voz, o que fala é o coração. E é com o coração cheio de alegria que,
neste momento, agradeço, em nome da Aura, à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, esta homenagem tão
significativa e que revela urna cumplicidade tão importante.

Nosso agradecimento a esta valorosa Casa vai em nome da equipe
Aura, das crianças, adolescentes e familiares e de todas as pessoas
que participam desta causa e apóiam esse projeto. Muito obrigado a
todos.

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

institucional da Aura.
- Procede-se à apresentação de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o Deputado João Leite, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Clóvis Modesto de Mello Neto e à Sra. Eliane
Fernandes Dantas de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: "Em um mundo em que as ações de
solidariedade se fazem cada vez mais urgentes, é fundamental
reconhecer e estimular iniciativas de valorização da vida, que auxiliam
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na diminuição do sofrimento e trazem esperança e alegria,
especialmente para as crianças.Por esse motivo, é com grande
satisfação que a Assembléia Legislativa presta hoje sua homenagem
à Associação Unificada de Recuperação e Apoio - Aura -, que
desenvolve um excelente trabalho no suporte terapêutico global a
crianças e adolescentes com câncer. Belo Horizonte, 20 de novembro
de 2006.". Para tanto, solicitamos a estes que se posicionem no local
indicado pela equipe do cerimonial.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Gustavo Valadares, autor do
requerimento que possibilitou esta homenagem, para me acompanhar
na entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Eliane Fernandes Dantas

Boa-noite a todos, boa-noite aos nossos colegas. Agora não tenho
condições de cuidar de protocolos. Todos os membros da Mesa,
nossos amigos, nossos grandes colaboradores, estou muito
emocionada por esse trabalho feito pela equipe que está aqui
presente, pelos nossos engenheiros, voluntários que estão dando a
maior força para o projeto; toda uma equipe de que, se for citar os
nomes, não darei conta.

A palavra aura" significa sopro, vento brando, brisa suave.
E é através dessa brisa suave, desse embalo dessa brisa que

buscamos acolher e cuidar dessas crianças com câncer e seus
familiares.

Como diria nosso grande amigo Leo Pessini, bioeticista e nosso
professor da área, o gesto mais simples de qualquer ser humano é
curvar-se para ajudar outro alguém. Baseados nessas palavras,
tocamos nosso caminho com todo o amor e apoio que recebemos da
comunidade, além de nossos grandes amigos que, antes de políticos,
são verdadeiros seres humanos, são gente. Com  eles, contamos
também.

Muito obrigada a todos. Em nome das crianças e adolescentes da
Aura, em nome de seus familiares, em nome da Rosângela, mãe do
Carlinhos, aqui presente ao lado de outros pacientes, o nosso muito
obrigada. Agradeço também à minha mãe e ao meu filho, aqui
presentes, que muito me honram. Boa-noite.
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Palavras do Sr. Presidente
Exma. Sra. Eliane Fernandes Dantas, idealizadora, fundadora e

gestora da Associação Unificada de Recuperação e Apoio - Aura -;
Exmos. Srs. Clóvis Modesto de Mello Neto, Presidente do Conselho
Deliberativo da Aura; Deputado Federal Ademir Camilo; Vereador
Fred Costa; César Vanucci,! Secretário Municipal de Abastecimento de
Belo Horizonte; Luiz Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig;
Deputado Gustavo Valadarõs, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Esta homenagem prestada à Associação Unificada de Recuperação
e Apoio significa o reconhecimento a uma entidade que tem se
dedicado à importante tarefa de assistir crianças com câncer oriundas
de famílias economicamente desprovidas.

A vontade de amparar e confortar pacientes carentes, necessitados
não só de recuperação físiàa como psicológica, levou Eliane Dantas,
junto a um grupo unido pelõs mesmos ideais, a fundar a Aura. Desde
o lançamento do projeto Viva Criança, passando pela campanha para
a construção do primeiro Hospital do Câncer Infantil de Minas Gerais,
vem a Aura trabalhando em prol da esperança e da saúde de crianças
e adolescentes.

Hoje, a Casa de Apoio, primeira unidade do Hospital do Câncer
Infantil, já funciona como um centro de prevenção e diagnóstico
precoce, primeiro fruto da campanha, ainda em curso, da Aura.

De uma maneira integral, jovens em recuperação recebem um
atendimento especial e carinhoso, que inclui assistência médica e
odontológica, atividades pedagógicas, uma brinquedoteca, além de
cesta básica mensal e vaie i transporte que facilitam a presença de um
acompanhante que lhe dê atenção e afeto em sua difícil jornada rumo
à cura e à reintegração ao

Um dos detalhes mai
fornecimento de medic
dispo nibilizados pelo Siste
um fator de mobilização
construção de uma cidada'

Valorizar a vida, promc
indivíduo afastado de seu

importantes desse apoio consiste no
.mentos prescritos e que não são
ia único de Saúde. O exemplo da Aura é
de toda a sociedade civil, indicativo da
ia responsável e solidária.
'endo uma relação personalizada com o
esenvolvimento social por uma questão de
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saúde, é trazer de volta uma prática humanista no contexto de um
mundo cada vez mais impessoal e apressado, no qual o egoísmo e o
anonimato regem as relações interpessoais.

Com toda a justiça, portanto, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais reconhece não só a necessidade, como a excepcional
qualidade dos serviços prestados a uma camada da população tão
necessitada de esperança.

Em nome de todo o povo mineiro, representado por esta Casa,
unimo-nos à luta da Aura pela consecução de seus esforços, espelho
de um esforço ético, digno e altamente respeitável.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos

aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 21, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 21/11/2006.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.906/2005
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa e Escola de
Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no Município de
Uberaba.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1987, possui como objetivo

primordial promover e divulgar a cultura popular pela realização do
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Carnaval. Realiza, também, eventos sociais, como bailes, "shows" e
testas.

Dessa forma, produz uma das mais genuínas manifestações
populares do País, estimula a melhor convivência entre os seus
associados e a comunidade uberabense e se esforça para manter as
tradições e estabelecer meios e instrumentos que viabilizem os seus
eventos.

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 2.906/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.143/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em teta visa
declarar de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical Nossa
Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté.

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 Corporação e Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom

Sucesso, fundada em 1947, possui por finalidade a divulgação da
música por meio de apresentações, eventos cívicos e testas religiosas
promovidas pela comunidade.

Dessa maneira, incentiva a prática e o aprimoramento artístico e
cultural dos habitantes do Município de Caeté.

Acreditamos, portanto, ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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n2 3.14312006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.366/2006

Comissão de Cultura
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Teatral
Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se a Associação Teatral Nascente de entidade civil sem fins

lucrativos, de cunho cultural, que objetiva promover o
desenvolvimento do conhecimento das artes cônicas no meio
comunitário, estimulando o pensamento crítico da população e
fornecendo meios de aperfeiçoamento técnico aos seus associados.

Para atingir seus objetivos programáticos, realiza atividades de
inclusão, de reconhecido interesse público, zela pelos conceitos da
moral e da ética e busca constituir valiosa parceria com o poder
público, para implementação de projetos favorecedores da arte
caj u ruense.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

3.366/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
BieI Rocha, relator.	-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.409/2006

Comissão de Cultura
Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com
sede no Município de Senhora dos Remédios.

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 Sociedade Musical Santa Cecília, sem fins lucrativos, tem como

finalidade primordial manter uma corporação musical, visando à
recreação e à educação musical da comunidade.

Para a consecução de suas metas, promove palestras e
conferências sobre a arte musical e mantém uma escola de música
para aprendizes, possibilitando que eles usufruam de uma educação
artística de alto nível.

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

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

n 2 3.409/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.457/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Bom
Despacho, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A Associação dos Diabéticos de Bom Despacho foi constituída com

o objetivo de coordenar, dar proteção e orientar os diabéticos desse

iSA
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Município. Procura, dessa maneira, melhorar sua condição de vida,
conscientizando-os sobre a importância de um tratamento adequado e
do controle da doença.

Para alcançar suas metas, presta serviço de assistência psicológica
aos pacientes e seus familiares, oferece assistência médica gratuita
aos mais carentes, realiza intercâmbio com hospitais, clínicas,
laboratórios, médicos e psicólogos, promove campanhas de
conscientização junto à sociedade, edita e distribui folhetos, jornais e
revistas sobre assuntos relacionados com a doença e promove
campanhas visando à obtenção de recursos financeiros para a
manutenção da Associação.

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

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

n2 3.457/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.469/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa
dar a denominação de Escola Estadual Professora Haydée de Souza
Abreu à Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Bairro
Recanto Verde, no Município de Timóteo.

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
O nome da professora Haydée de Souza Abreu foi indicado pelo

colegiado da Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Bairro
Recanto Verde, no Município de Timóteo, em reunião realizada em
3/3/2006, que homologou, por unanimidade dos votos dos seus
membros, a denominação para a referida unidade de ensino.

a
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Cidadã exemplar, a homenageada, professora primária, começou a
lecionar em 1943, tendo sido Diretora da Escola Estadual Leôncio de
Araújo durante 24 anos. Assim, angariou o respeito e a admiração dos
moradores do Município de Timóteo.

Falecida em 201412003, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe
preste a pretendida honraria.

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

n 2 3.469/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.504/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Esporte Clube Vila Rica, com sede
no Município de Três Pontas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1 2 do seu estatuto constitutivo, o Esporte Clube

Vila Rica é uma sociedade civil de caráter privado, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura
física, principalmente do futebol, podendo ainda praticar ou competir,
em caráter amadorístico, em todas as modalidades esportivas
especializadas e realizar reuniões e divertimentos sociais e culturais.

Em virtude da relevância social de suas atividades em benefício de
seus associados e da comunidade em geral, essa entidade se faz
merecedora do pretendido título de utilidade pública.

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

n 2 3.504/2006 em turno único.

ai
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.525/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Terno Moçambique Estrela
Guia - Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Terno Moçambique Estrela Guia tem como objetivo precípuo

fomentar o folclore regional.
No intento de cobrir de êxito seu trabalho, realiza encontros para

discussão de temas folclóricos, desenvolve projetos que visem à
manutenção dos nossos costumes, além de procurar estimular os
jovens a participarem de atividades culturais.

Contribuindo de forma substancial para divulgação da cultura,
parece-nos meritória a declaração de sua utilidade pública.

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

3.525/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.584/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação Sai e Luz -
SaILuz -' com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Associação Sal e Luz é uma entidade civil sem fins lucrativos, que

tem como objetivo principal a promoção de atividades e ações que
proporcionem o desenvolvimento dos seus integrantes e da
comunidade em geral.

Cumprindo, rigorosamente, suas disposições estatutárias, vem
implementando projetos de grande vulto nas áreas de esporte e lazer,
para ocupação sadia da juventude local.

Importa mencionar que a documentação anexada ao processo
demonstra que essa instituição desenvolve seu trabalho sempre com
o intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida de
seus associados e das pessoas de baixa renda, num processo de
participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui
valiosa parceria com o poder público.

Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do título de
utilidade pública.

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

3.584/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.586/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Córrego Charquinho de Gino e Comunidades
Circunvizinhas, com sede no Município de Francisco Sã.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o ad.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Córrego Charquinho de Gino e

Comunidades Circunvizinhas, sem fins lucrativos, em funcionamento
desde 1994, tem por finalidade promover o desenvolvimento
comunitário pela realização de obras e melhoramentos, buscando
também proporcionar assistência social às famílias de baixa renda.

Para cumprir os seus objetivos, procura desenvolver projetos
alternativos voltados para atividades econômicas, culturais e
esportivas.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida de
seus associados e dos carentes em geral, num processo de
participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui
valiosa parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração estadual de utilidade pública.

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

3.58612006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.599/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Antônio Belarmino Gomes à escola
estadual situada no Distrito de Santo Antônio dos Campos, no
Município de Divinópolis.

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.
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Fundamentação
O propósito do Governador do Estado de denominar a escola

estadual que funciona no Distrito de Santo Antônio dos Campos, em
Divinópolis, de Escola Estadual Antônio Belarmino Comes, vem ao
encontro de uma solicitação do seu colegiado, que, de forma unânime,
aprovou o referido nome.

O homenageado dedicou sua uma vida à comunidade daquela
região. Nascido em 1882, em 1916 foi nomeado Inspetor Escolar em
Santo Antônio dos Campos e foi também tesoureiro da comissão
formada para construção da Igreja Matriz, que posteriormente
reformou com recursos próprios, oriundos da sua atividade como
fazendeiro. Ali, durante vários anos, consolidou os resultados de seu
trabalho, e o seu desempenho foi reconhecido pelas autoridades
competentes da época, que lhe concederam a patente de Oficial
Coronel.

Faleceu em 1950, deixando um legado que agora é registrado pela
homenagem a ser feita por meio da proposição em tela.

E merecedor, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
3.599/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.600/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência
Social - Assevas -, com sede no Município de Itajubá.

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 Associação Evangélica de Assistência Social, em funcionamento
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desde 1993, presta relevantes serviços à população do Município de
Itajubá.

Suas metas principais são: prestar atendimento às crianças até 7
anos que estejam em situação de risco social e pessoal, oferecendo-
lhes abrigo provisório; proporcionar a crianças e adolescentes de 7 a
14 anos programas nas áreas de educação, cultura e lazer; tratar
dependentes de drogas psicoativas em centros de recuperação e
desintoxicação; e promover cursos de formação de mão-de-obra,
integrando a população de baixa renda no mercado de trabalho.

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

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

n2 3.60012006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.617/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe pretende declarar de utilidade pública o Guaranésia Futebol
Clube, com sede no Município de Guaranésia.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. l Q de seu estatuto, o Guaranésia

Futebol Clube é uma sociedade civil que, sem distinção de
nacionalidade, culto ou sexo, congrega seus sócios com o fim
específico de proporcionar-lhes o aperfeiçoamento da prática
desportiva.

Com efeito, promove competições em diversas modalidades
esportivas amadorísticas, bem como a construção de quadras
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poliesportivas, vestiários e outras instalações que propiciem a prática
do esporte, do lazer e possibilitem a realização de eventos diversos.

Assim, a entidade oferece a significativa parcela da população de
Guaranésia momentos de lazer e atividades físicas, o que a torna
merecedora do pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

3.617/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.61812006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Esporte Clube Sul Minas, com
sede no Município de Pouso Alegre.

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 citada entidade, em funcionamento desde 2002, possui por

finalidade a difusão da prática de esportes, com ênfase no futebol.
Na consecução de seus objetivos, compete em todas as

modalidades esportivas amadoristas especializadas e promove
reuniões de caráter social, cívico e cultural, procurando reunir grande
número de pessoas para incentivar a solidariedade e a cooperação.

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 3.618/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Doutor Viana, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.626/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em 2002, no Município de Carmo do Rio Claro, o Hospital

São Vicente de Paulo é uma entidade civil de direito privado, sem fins
econômicos e que tem como finalidade precípua a prática da caridade
no campo da saúde, da assistência social e da promoção humana.

A entidade oferece aos pacientes desprovidos de recursos e à
comunidade em geral serviços médico-hospitalares, odontológicos,
psicológicos, fonoaudiológicos, fisioterápicos, nutricionais e de
enfermagem, entre outros, e firma convênios com instituições públicas
e privadas para subsidiar e ampliar suas iniciativas. Portanto, se faz
merecedora do pretendido título declaratório.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.626/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.635/2006

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo seja dada a denominação de José Fernandes Motta à
Casa do Policial Civil, instalada no edifício situado na Rua Pitangui, flQ

3.569, Bairro Horto, em Belo Horizonte.
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Nos termos regimentais, o exame preliminar da matéria coube à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente
e quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pela Chefia

da Polícia Civil, em que sugere seja a Casa do Policial Civil,
recentemente instalada nesta Capital, denominada de José Fernandes
Motta, como preito de gratidão à memória do ex-Escrivão de Polícia,
cuja existência foi toda dedicada à grandeza da Instituição a que
serviu, legando aos pósteros exemplos dignificantes de honradez e
eficiência.

No nosso entendimento, nada mais justo, portanto, que a essa
pessoa, pelos relevantes serviços prestados àquela Instituição, seja
conferida homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome para
denominar o referido bem público.

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

3.635/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues, relator. -

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.653/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação
de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de Centralina.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Centro de Recuperação de Alcoólatras é uma entidade civil sem

fins lucrativos e tem por finalidades recuperar pessoas de ambos os
sexos e de qualquer idade dadas ao vício do alcoolismo; organizar e
manter departamentos assistenciais para recuperados e
recuperandos, proporcionando-lhes readaptação junto aos familiares e
à sociedade; oferecer serviço gratuito e permanente nos projetos e
programas de assistência social que desenvolve; transportar
associados para consultas periódicas em outras cidades do Estado e
fora dele.

Em virtude da relevância social de suas atividades em benefício de
seus associados e da comunidade em geral, essa entidade se faz
merecedora do pretendido título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.653/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.671/2006

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Nova Serrana - Consep -, 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
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O citado Conselho tem por finalidade aglutinar lideranças

comunitárias, em parceria com as autoridades policiais, a fim de
planejar ações integradas de segurança que resultem na melhoria da
qualidade de vida da comunidade.

Para isso promove reuniões, palestras e debates, tendo em vista a
definição de prioridades específicas para o setor, busca solucionar
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problemas ambientais e sociais que comprometam a segurança,
implementa programas de instrução e divulgação de ações de auto-
defesa da comunidade é colabora com o poder público na
manutenção de viaturas policiais, na melhoria das instalações e
equipamentos dos órgãos de segurança.

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 3.671/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/11/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1	Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados João Leite, Durval Angelo
e Rogério Correia, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Gustavo
Valadares; aprovação - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.745
a 3.75212006 - Requerimentos n9s 6.948 a 6.95412006 -
Comunicações: Comunicação do Deputado Dimas Fabiano - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Gomes e Sebastião Costa -
Questões de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - 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 -

ai



698

Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 141h9min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
1 Fase (Expediente)

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

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Acompanhei

atentamente uma parte da leitura da ata feita pelo nosso Secretário.
Na verdade, gostaria de manifestar o nosso pesar pela trágica perda
do mineiro Aurélio Edgard Gonçalves de Brito, missionário da Igreja
Assembléia de Deus, que foi morto no Timor Leste. Espero que essa
também seja a manifestação da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

Sem dúvida, o nosso Aurélio Edgard representa aquilo que há de
mais especial para os cristãos e que lhes dá motivação. Deu a sua
vida num país em permanente guerra e violência. Além de estar ali
compartilhando a sua fé, ajudava e trabalhava na alfabetização de 70
crianças.

Sr. Presidente, já há uma manifestação do Governador Aécio Neves
à família e à Igreja Assembléia de Deus. Aliás, temos aqui um colega
que pertence a essa Igreja, que é o Deputado Ojalma Diniz.
Solicitamos à Assembléia Legislativa de Minas Gerais que também se
manifeste à família e à própria Igreja Assembléia de Deus, já que o
missionário deixou a sua terra natal - Minas Gerais - e perdeu a sua
vida no Timor Leste.

Confiamos muito no trabalho desenvolvido por um outro mineiro, que
é o Embaixador Manuel Gomes Pereira, representante das
comunidades brasileiras no exterior, para que aconteça todo
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desembaraço em relação ao traslado do corpo do missionário mineiro
e brasileiro.

Então, é uma solicitação. Espero que o Deputado Djalma Diniz faça
um requerimento para que a Assembléia Legislativa de Minas se
manifeste neste momento de dor para a Igreja Assembléia de Deus e
para todos os mineiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
toda a certeza, se o dia 20 de novembro já tinha um significado
especial por ser comemorado como o Dia de Zumbi de Palmares, o
Dia Nacional da Consciência Negra, o que, por si, já merecia destaque
por parte desta Casa, mais ainda essa data se reveste de um
significado especial após 20/11/2006. Nesse dia, o acampamento
Terra Prometida, em Felisburgo, foi invadido por um bando
comandado pelo fazendeiro Chafic Luedy e mais 12 pistoleiros. O
saldo, todos conhecemos. Por volta das 10h30min, 5 trabalhadores
foram barbaramente assassinados e 12 foram feridos num espetáculo
de violência exacerbada, que mostra, claramente, a cara do capital
travestido de agronegócio por esse fazendeiro.

No dia 21, esta Casa já estava representada na região pelo Sr.
Rogério Correia, Vice-Presidente da Assembléia, e por este Deputado,
que presidia a Comissão de Direitos Humanos.

O mais triste é que já aconteceram, até agora, três prisões do
fazendeiro e de alguns dos pistoleiros - a grande maioria está
foragida. Apesar de a Justiça local ter cumprido corretamente o seu
papel, assim como o Tribunal de Justiça, mantendo essas prisões,
infelizmente o Superior Tribunal de Justiça tem caminhado, nessa
questão, contra os direitos humanos, em sentido contrário à justiça e à
paz no campo. Ele tem, insistentemente, soltado esse criminoso, que
continua em Felisburgo ameaçando as famílias.

Espero que não aconteça, mas tememos precisar fazer aqui, em
conseqüência dessa omissão do Superior Tribunal de Justiça, registro
de outra tragédia nessa localidade. Já disse que, se isso ocorrer,
responsabilizaremos, criminalmente, a câmara do STJ, que tem
soltado esse criminoso e os pistoleiros.
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Deixamos claro o nosso protesto. A nossa reivindicação é uma só:
se não houver o desaforamento, esses criminosos bárbaros serão
absolvidos na cidade de Jequitinhonha. E mais do que urgente que
toda sociedade se mobilize, a fim de haver sensibilidade no Poder
Judiciário para que o julgamento aconteça em Belo Horizonte.

O dia 20 de novembro, Sr. Presidente, para nós, de Minas Gerais,
para as pessoas que acreditam na transformação social e que acham
que a democracia ainda não chegou à terra neste Estado, não será
apenas o Dia Nacional da Consciência Negra, mas também será
conhecido como o dia do massacre de Felisburgo, o dia em que a
violência do latifúndio se manifestou contra trabalhadores indefesos.

Portanto, é importante que esta Casa continue prestando
solidariedade à luta dos acampados da Fazenda Alegria, no
acampamento Terra Prometida.

Estamos assistindo à omissão do governo federal, que não
desapropriou a parte da fazenda que era regularizada, assim como à
omissão do governo estadual, que ainda não resolveu o problema das
terras devolutas do Estado.

Os governos federal e estadual têm-se omitido nessa questão. Aliás,
recentemente recebi uma denúncia de que até o Luz para Todos foi
impedido de chegar ao acampamento. Estamos acionando a Ministra
Dilma Rousseff, como fizemos na semana passada, para saber se a
responsabilidade é do governo federal, que tem a coordenação do
programa, ou do governo estadual, através da Cemig. Espero que
continuemos nessa mesma atitude de luto e de resistência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Rêmolo Aloise, em primeiro
lugar, queria fazer coro com as palavras do Deputado Durval Angelo.
Estive na semana passada, a pedido do Deputado Durval Angelo,
mais uma vez, representando a Assembléia Legislativa, além da Mesa
e da Comissão de Direitos Humanos, em Felisburgo. Essa foi a
terceira vez que estive lá por causa do assunto que o Deputado
expôs. A situação lá é grave. Os acampados continuam sofrendo
ameaças. Eles relatam essas ameaças às Polícias Militar e Civil e, da
mesma maneira que acontecia antes do massacre, não é dada
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atenção àquilo que dizem. O receio é que um novo massacre
aconteça.

Fui acompanhado por entidades defensoras dos direitos humanos e
por nosso Bispo D. Hugo, da Arquidiocese da Região Norte do
Jequitinhonha, Vereadores e por vários outros atores. A situação é, de
fato, muito grave. Fizemos uma audiência pública aqui no dia
seguinte, sexta-feira passada, e essa audiência também contou com a
presença de trabalhadores rurais de Felisburgo, que vieram para fazer
esse relato ao vivo na TV Assembléia.

Tomamos uma série de decisões, entre as quais solicitar do governo
do Estado, por meio das Polícias Militar e Civil, uma atenção maior às
denúncias que eles novamente fazem sobre as ameaças que vêm
sofrendo, além de dar ao lncra a responsabilidade de agilizar o
processo da terra em Felisburgo para os acampados. Já estão lá há
quatro anos e há dois sofreram esse massacre. E fundamental que a
Assembléia Legislativa acompanhe de perto para evitar que novos
massacres aconteçam.

Sr. Presidente, aproveito também para trazer um outro assunto e
pedir o apoio aos Deputados. Depois de 35 anos, o Tribunal de
Justiça de Minas condenou o Estado a pagar indenização de
R$30.000,00, em caso de morte, e R$25.000,00, em caso de
invalidez, às famílias das vítimas do desabamento que matou 69
trabalhadores na Gameleira, em 1971. Foi algo que aterrorizou todos
em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte. As famílias
estão há 35 anos lutando e conseguiram agora que o Tribunal
julgasse e condenasse o Estado ao pagamento dessa indenização.

O Estado pode ou não recorrer e está avaliando essa questão.
Estou encaminhando um abaixo-assinado aos Deputados. Gostaria
que todos que nos acompanham assinassem um ofício solicitando ao
Governador Aécio Neves que o Estado não recorra da decisão do
Tribunal de Justiça. São 35 anos depois da tragédia da Gameleira, e
as famílias de 69 trabalhadores lutaram na Justiça. Claro que não
recuperarão a vida nem deixarão de ser inválidos aqueles que foram
acidentados na época, mas é evidente que eles precisam pelo menos
ter uma resposta do Estado. Assim, estou encaminhando esse abaixo-
assinado e gostaria de ter o apoio de todos os Deputados,
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independentemente de partidos políticos, para que o governo do
Estado não recorra e faça, portanto, justiça às 69 famílias.

Existe um projeto de lei, de minha autoria, nesta Casa, em que se
concede indenização às famílias das vítimas de Felisburgo. Esse
projeto foi feito a pedido do MST depois de uma conversa com o
próprio Governador Aécio Neves. O Governador disse que
concordaria e pediu ao MST que encaminhasse o projeto de lei a um
Deputado de confiança do Movimento, para que essas famílias
fossem amparadas. O projeto conta com o apoio do Governador do
Estado, que autorizou o MST a proceder aos primeiros movimentos
para indenizar as famílias de Felisburgo. Gostaria que esse projeto
fosse colocado em votação. Na ocasião, explicarei ao conjunto dos
Deputados o apoio que o projeto tem do próprio governo do Estado.

Como existe essa boa-vontade em relação a Felisburgo, creio que,
relativamente ao acidente acontecido em 1971 na Gameleira, seria
justo que essas 69 famílias tivessem agora o pagamento da
indenização. Esperamos que o Estado não recorra ao Supremo
Tribunal Federal porque, caso isso aconteça, serão mais 35 anos e
não se fará justiça às vítimas do acidente ocorrido na Gameleira, em
1971, e que tanto chocou a população de Belo Horizonte e de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente em exercício, Deputado
Rêmolo Aloise, quero deixar aqui algumas palavras de homenagem.

Tivemos uma perda que considero irreparável na cidade de
Governador Valadares, no último final de semana. Refiro-me ao
falecimento do nosso ex-Vereador, Presidente da Câmara Municipal,
ex-Deputado Federal por dois mandatos e Prefeito de Governador
Valadares, o nosso amigo e companheiro João Domingos Fassarella.
Quero aproveitar estes minutos para render homenagem a um ser
humano, a um ser político que muito honrou Minas Gerais,
Governador Valadares e o Brasil durante mais de 30 anos de vida
política e mais de 20 anos de vida pública.

Conheci nosso amigo e companheiro petista João Domingos
Fassarella ainda no tempo dos movimentos estudantis, quando ele
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contribuía com a organização dos professores, na luta pela educação,
na luta contra a ditadura militar. Foi preso e torturado, teve uma vida
dedicada a causas coletivas. Durante 30 anos, tive a rara
oportunidade de conviver com uma pessoa de extrema sensibilidade
social, uma pessoa admirável do ponto de vista do trato humano,
respeitada por todas as correntes políticas, por todos os adversários,
como uma pessoa ética e carismática, que sempre contribuiu para a
política, tendo-a como um instrumento de transformação da
sociedade.

Tivemos a oportunidade de conviver com ele no Partido dos
Trabalhadores. Fui Líder do seu governo quando Vereadora em
Governador Valadares. Trago aqui, de Governador Valadares, do
Leste de Minas, de toda a Minas Gerais e do Brasil, esse abraço a
todos os seus familiares, a todos que o conheceram de perto. Para
nós, era o amigo João Domingos; para a população, o político
dedicado às causas coletivas, o nosso companheiro Fassarella.

Queremos desejar a seus familiares, a todos os petistas, a seus
admiradores e aos que com ele conviveram muito conforto. Recebam
o nosso carinho e o de todos da cidade de Governador Valadares.

Deixamos aqui o registro sobre alguém que dignificou a política, que
sempre a teve como um ato nobre. Para Fassarella, a política sempre
foi extremamente ética, graças a seu compromisso com as causas
sociais que defendeu.

Nos últimos dois anos, teve um papel importante no Brasil como
Secretário Adjunto do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, trabalhando junto com o Ministro Patrus no governo
Lula e contribuindo para erradicar a fome no País, implementar os
programas sociais, especialmente o Bolsa-Família, e implantar o
Sistema único da Assistência Social - Suas -, além de políticas
públicas de segurança alimentar para o povo brasileiro.

Registramos, em nome de Governador Valadares, do Leste de
Minas e também de nossa bancada e dos Deputados Estaduais do
PT, que deixa um grande vazio no Estado o falecimento do amigo,
companheiro, de alguém que deixa exemplo como pai, ser humano e,
principalmente, político, que, de maneira democrática, colocou mais
de 30 anos de sua vida a serviço das causas populares,
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especialmente dos mais pobres e trabalhadores.
Estamos entristecidos com essa perda. Com muito pesar, rendemos

aqui esta homenagem. Fassarella foi referência política de toda uma
geração que levantou a cabeça, disse 'não" à ditadura militar,
trabalhou pela justiça social e sonhou com a participação popular, com
o orçamento participativo, com administrações feitas a partir das
experiências da própria população. Somamo-nos a todos os que
sonharam durante todos esses anos. Com certeza, esse sonho
continuará a partir do seu exemplo de ser humano e de vida pública.

Agradeço a todos e deixo aqui nosso abraço aos que estiveram
acompanhando conosco, de perto, essa separação tão dolorosa.
Entendemos, porém, que seu sofrimento não poderia prolongar-se
mais.

Deputado Carlos Gomes, deixamos o nosso abraço, em nome da
Assembléia, a toda Minas Gerais, mas especialmente à cidade de
Governador Valadares, onde o ex-Prefeito, ex-Deputado e ex-
Vereador construiu sua história de vida, sua trajetória política, como
ser ético e transformador de políticas públicas a serviço dos mais
pobres.

Deixamos aqui um grande abraço. Honra-nos muito ter convivido
com uma pessoa tão maravilhosa, impressionante e admirável como
nosso amigo João Fassarellà.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gustavo
Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, quero apenas
solicitar ao Governador do Estado a construção de um estádio em
Minas Gerais para caber, pelo menos, um décimo da torcida do
Atlético. O Mineirão já está pequeno.

Já não agüentamos mais, todos os dias em que há jogo do Atlético
há confusão para a compra de ingressos na porta da sede. Sempre há
tumulto. Aliás, ontem o trânsito da Avenida Olegário Maciel ficou
praticamente fechado. Solicitamos ao governo do Estado, que, de
forma rápida e, quem sabe, até por meio de PPP, um projeto
aprovado nesta Casa, o de parceria público-privada, seja construído
um estádio para caber mais ou menos 400 ou 500 mil pessoas, pelo
menos uma parte da torcida do Atlético.

La
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

O Sr. Presidente - O Deputado Domingos Sávio está alegando que
V. Exa. está faltando com o decoro parlamentar para com os
cruzeirenses.

O Deputado Gustavo Valadares - Não, Sr. Presidente, pelo
contrário.

O Sr. Presidente - Peço a V. Exa. que faça a construção em
conjunto.

O Deputado Gustavo Valadares - E em conjunto com os
cruzeirenses, apesar de eles virem a utilizar só uma pequena parte
desse estádio; os atleticanos o utilizarão por inteiro.

Na verdade, com essa brincadeira eu gostaria de parabenizar o
Clube Atlético Mineiro por mais essa conquista; parabenizar os
atleticanos e dizer-lhes que essa conquista é fruto da união de todos
os torcedores, é fruto da paixão que o atleticano tem pelo seu time.
Certamente o Atlético chegou até aí em virtude dessa paixão e dessa
torcida que tem. Parabenizo mais uma vez os Diretores, em especial o
Diretor de Futebol Ziza Valadares, por quem tenho um carinho
especial, todos os atletas e torcedores pela grande conquista.

Mais uma vez, reafirmo o pedido ao governo do Estado: que
construa um estádio maior para tentar comportar pelo menos uma
pequena parte da torcida atleticana. Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações sobre o Requerimento n 9 6.691/2006, da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. José Aparecido Ricci, Presidente da Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, prestando informações sobre o
Requerimento & 6.811/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópias
dos convênios que relaciona. (- A Comissão de Fiscalização
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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 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 3.745/2006
Dá a denominação de Rodovia João Gasparino Pimenta à Rodovia

JNU, que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica denominàda Rodovia João Gasparino Pimenta a

Rodovia JNU, que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Carlos Pimenta
Justificação: Nascido e falecido em Bonito de Minas, João

Gasparino Pimenta foi um dos maiores políticos desse Município por
mais de 40 anos. Desenvolveu trabalhos de destaque, reconhecidos
pela população até os dias atuais, preocupando-se sempre com o
bem-estar e desenvolvimento da região e, especialmente, do
Município de Bonito de Minas.

- Publicado, vai o projeta 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°3.746/2006
Declara de utilidade pública a entidade Obra Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra

Assistencial Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Ouro Fino.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A Obra Assistencial Nossa Senhora do Rosário, do
Município de Ouro Fino, é sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, que objetiva promover o bem-estar dos jovens
carentes, contribuindo para sua formação moral e cívica, melhorando
sua qualidade de vida e assegurando-lhes o pleno exercício da
cidadania.

Assim, como previsto em seu estatuto social, a entidade, ao realizar
atividades de inclusão social, prestando serviços gratuitos e
permanentes, de reconhecido interesse público, zela pela integridade
física e psíquica dos jovens necessitados de Ouro Fino, resgatando-
lhes a dignidade. Ademais, em pleno e regular funcionamento desde
7/10156, ela cumpre todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao
título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.747/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Comunitária Nossa

Senhora da Piedade, com sede no Município de Sarzedo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Comunitária

Nossa Senhora da Piedade, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Sociedade Comunitária Nossa Senhora da Piedade,

com sede no Município de Sarzedo, entidade civil sem fins lucrativos,
de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e
assistencial, visa a, entre outros objetivos, promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de
promoção à saúde, à educação, ao lazer e ao bem-estar da
comunidade, coordenando e supervisionando ações no campo da
assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos
carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
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exigências da Lei n9 12.972t de 27/7/98.
A entidade de que trata esse 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.

- 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 3.748/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro Pró-Educação

Trabalho e Desenvolvimento, 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 Pró-

Educação Trabalho e Desenvolvimento, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Instituto Brasileiro Pró-Educação Trabalho e

Desenvolvimento, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica e de
caráter educacional, cultural e assistencial.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado pela Lei n2
12.972, de 27/7/98, a cujas exigências obedece.

A entidade em referência 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.

- 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 Regim ento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.749/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Pessoa

Deficiente, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência à Pessoa Deficiente, com sede na Rua Teodoro de Abreu,
132, bairro Nova Suíça/BH.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Irani Garbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente na assistência à pessoa
deficiente.

Declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Por essa razão, conto com o apoio dos
nobres Deputados para aprovação desse projeto, considerando que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

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

PROJETO DE LEI NO3.750/2006
Declara de utilidade pública o Grupo Beneficente Elshadai - GEIE -,

com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Beneficente

Elshadai - GBE -, com sede no Município de Mariana.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Rogério Correia
Justificação: O Grupo Beneficente Elshadai - GBE é uma entidade

civil de caráter associativo e de direito privado, com duração
indeterminada, sem fins lucrativos, com foro e sede na cidade de
Mariana.

O Grupo Beneficente Elshadai - GBE tem como finalidade promover
o bem-estar da comunidade marianense e das localidades adjacentes,
promovendo a realização de cursos e palestras, desenvolvendo ações
que possibilitem a aprendizagem prática e o aperfeiçoamento de
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atividades profissionais, exercendo atos que dignifiquem a cidadania.
Pelos relevantes serviços prestados pelo referido Grupo à sociedade

e por sua importância social, apresento esse projeto de lei para
apreciação dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N°3.751/2006
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental

Novos Tempos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O . Fica declarada de utilidade pública a Organização Não

Governamental Novos Tempos - ONG Novos Tempos, com sede no
Município de Nova Lima.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A ONG Novas Tempos é uma associação civil de

direito privado, de caráter educativo, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, com foro e sede na cidade de Nova Lima. Tem por
finalidade apoiar e desenvolver ações para defesa, elevação e
manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente.

Pelos relevantes serviços prestados pela Organização Não
Governamental Novos Tempos - ONG Novos Tempos - à sociedade e
por sua importância social, apresento esse 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 3.752/2006
Declara de utilidade pública o Pólo de Evolução das Medidas Sócio-

Educativas - Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Pólo de Evolução das

Medidas Sócio-Educativas - Pemse -, com sede no Município de Juiz
de Fora.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Pólo de Evolução das Medidas Sócio-Educativas -

Pemse -, fundado em 13/1012003, é uma organização religiosa, sem
fins lucrativos, que tem como base doutrinária o espiritismo e
desenvolve atividades de assistência social, cultural, beneficente,
filantrópica e de inclusão social, promovendo treinamentos e
capacitação profissional para adolescentes e pessoas que atuam
nessas áreas.

No cumprimento de suas finalidades, observa os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência, não faz discriminação de raça, cor, sexo ou religião e
promove a igualdade, a diversidade, a participação e a solidariedade.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas à concessão do título declaratório 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 6.948/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Matte,
Diretor-Geral da Rede Globo Minas de Televisão, pelos cinco anos de
exibição do Programa "Terra de Minas". (- A Comissão de Transporte.)

N 9 6.949/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação lnternacional de
Lions Clubes pelas comemorações do Dia Mundial do Serviço
Leonístico. (- A Comissão do Trabalho.)

N Q 6.950/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando sejam
pleiteadas à Secretária de Cultura as informações que menciona
sobre a liberação de recursos para projetos culturais. (- A Mesa da
Assembléia.)

N 2 6.951/2006, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Copasa-MG pela conquista
do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - 2006, instituído

a
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pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
Abes. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N 2 6.952/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Poder
Executivo não recorra da decisão do Tribunal de Justiça do Estado
que condenou o Estado a pagar indenização às famílias das vítimas
do desabamento do Pavilhão de Exposição do Parque da Gameleira,
em 1971. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N Q 6.953/2006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja pleiteada ao Secretário de Planejamento e Gestão informação
sobre os imóveis da extinta Fundação Tiradentes, bem como sobre a
possibilidade da inclusão desses imóveis no Programa Lares Geraes
Segurança Pública.

N 6.95412006, da Comissão de Administração Pública, solicitando
sejam pleiteadas ao Superintendente Central de Orçamento da
Secretaria de PlanejamØnto e Gestão informações sobre os
indicadores anuais que menciona, explicitando sua evolução de 2003
a 2006 e projeção para 2007 e 2008. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

-	 Comunicações
E-  também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dimas

Fabiano.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes
O Deputado Carlos Gomes - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise, em cuja péssoa cumprimento todos os componentes
da Mesa; Srs. Deputados e Sras. Deputadas presentes; caríssimos
representantes de entidades empresariais, com quem continuamente
compartilhamos esforços em prol do segmento das microempresas e
das pequenas empresas; empresários, empresárias e trabalhadores
de microempresas e pequenas empresas; espectadores da TV
Assembléia; ouvintes das rádios que retransmitem para todo o Estado
esta sessão; senhoras e senhores; tenho imenso prazer em ocupar a
tribuna, na tarde de hoje, para dizer a todos sobre mais um passo
vitorioso de nosso trabalho para a construção de um ambiente
favorável ao surgimento e ao desenvolvimento das empresas de
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microporte e pequeno porte e dos postos de trabalho que elas criam;
antes, contudo, quero, mais uma vez, agradecer de modo caloroso e
fraterno a todas as pessoas que estiveram conosco durante o período
de campanha eleitoral, especialmente aqueles que deram seu voto de
confiança e de aprovação ao nosso trabalho.

Obrigado por sua ajuda ao longo do nosso mandato, pela
participação, pela confiança, obrigado por seu voto.

Estejam todos certos de que nossa luta continua, nossa crença na
construção de um País melhor para todos, de um Estado mais justo e
de mais oportunidades, permanece inabalada, assim como
continuaremos nosso trabalho com todo o empenho.

Voltando ao motivo que me traz a esta tribuna na data de hoje,
quero compartilhar com todos uma informação que é motivo de
grande alegria para todos nós: quero confraternizar-me com todos e
todas pela aprovação no Senado Federal da Lei Geral das Micros e
Pequenas Empresas, ocorrida em 8/11/2006. Essa aprovação nos
alegra muito, pois é também a coroação dos esforços realizados por
todos nós, entidades, empresários, políticos, Deputados e Deputadas
desta Casa, governo federal, que empenharam e ainda empenham
seus esforços para que o segmento de microempresas e pequenas
empresas possa, cada vez mais, cumprir o seu papel de gerador de
trabalho e distribuidor de renda.

Desde o primeiro momento de nosso mandato, trabalhamos com
afinco e persistência em prol do segmento das microempresas e das
pequenas empresas. Ao longo do ano de 2005, aprovamos e
realizamos seis audiências públicas, nas cidades de Nova Lima,
Divinópolis, Timóteo, Almenara, Ponte Nova e Contagem, com a
finalidade de discutir o projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, mobilizar esforços por sua aprovação, identificar aspectos
da lei que careciam de ajustes, propor melhorias e levar a palavra de
Minas ao Congresso Nacional.

No corrente ano de 2006, realizamos nova audiência pública por
ocasião da aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados
e seu envio para votação no Senado, a fim de mantermos articulados
os esforços do setores da sociedade mineira envolvidos na questão
das pequenas e microempresas. Valeu a pena. 0 projeto foi aprovado
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na Câmara e no Senado com pequenas modificações. Agora, retorna
à Câmara dos Deputados para aprovação final e posterior
encaminhamento para sanção do Presidente Lula.

Vale ressaltar que o Presidente Lula tem trabalhado pessoalmente
pela aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, em
todas as oportunidades, reforça sua opinião de que esta lei é
prioritária para seu governo, para a formalização de empresas,
geração de trabalho e distribuição de renda.

Entendemos que essa lei significará uma revolução no ambiente
produtivo do país, promovendo o desenvolvimento e dando um passo
fundamental para a elaboração de uma legislação tributária mais justa
e inclusiva.

Na Câmara dos Deputados, também se pode perceber um clima
francamente favorável à aprovação do texto da Lei Geral, conforme
encaminhado pelo Senado, o que nos leva a ter grandes esperanças
de que, ainda no ano de 2006, essa lei seja enviada para sanção
presidencial e complete sua tramitação. A aprovação neste ano é
importante, para que possa ser regulamentada e comece a valer em
2007.

Há muitos dados sobre esse segmento que demonstram a
indiscutível importância econômica e social das pequenas e das
microempresas e que justificam todos os esforços e articulações que
temos feito ao longo do tempo.

Estima-se que, em Minas Gerais, existam cerca de 1.200.000
empresas de pequeno porte. Só no ano de 2005, foram criadas 50 mil
empresas em nosso Estado. No Brasil, existem mais de 10.300.000
pequenas e microempresas informais, mais de 5.500.000 formais e
4.100.000 rurais, conforme dados do Sebrae Nacional. As
microempresas formais são responsáveis por mais de 65% dos postos
de trabalho ativos e aproximadamente 20% do P16. Para cada
empresa formal, há duas informais.

Reforço as metas do nosso trabalho em prol desse segmento:
diminuir o excesso de burocracia para a abertura, o funcionamento e o
fechamento de empresas; diminuir a tributação, que ainda é muito alta
para pequenas e microemresas; melhorar a oferta e o acesso ao
crédito em condições e em taxas de juros razoáveis; melhorar o
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acesso à tecnologia e estimular o aprimoramento das técnicas de
gestão; apoiar e incentivar a estruturação de arranjos produtivos
locais; incentivar as três esferas de governo - federal, estadual e
municipal - a comprar produtos e serviços das pequenas empresas e
das microempresas; estimular a organização do segmento em
associações cooperativas e sua participação na elaboração de
políticas públicas.

Várias dessas metas estão sendo atendidas com a aprovação da Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Na tributação, unifica-se e simplifica-se a arrecadação de seis
impostos e contribuições federais: IRPJ, RIS, Cofins, IPI, CSL, INSS,
ICMS e ISS. Estima-se uma redução no valor dos impostos cobrados
de 15% a 40%, dependendo do setor da atividade e do porte da
empresa.

No comércio, as alíquotas variam de 4% a 11%, de acordo com o
faturamento. Há um acréscimo de meio ponto percentual para as
indústrias. No caso das pequenas e das microempresas do setor de
serviços, as alíquotas são 50% maiores que as cobradas no comércio.

As pequenas empresas e as microempresas passam a ter prioridade
em compras governamentais de até R$80.000,00.

Quanto à burocracia, os documentos de abertura de empresas serão
entregues em um único órgão, que repassará os dados aos outros. O
registro de empresa será único e servirá para todas as esferas de
governo. O Banco Mundial estima, em 152 dias, o tempo médio para
abertura de uma empresa no Brasil, longe da meta de 15 dias. Nos
países desenvolvidos, esse prazo não ultrapassa três dias.

As pequenas empresas e as microempresas poderão parcelar as
dívidas tributárias vencidas até 31/1/2006 em até 120 meses. No caso
dos autônomos, a Lei Geral permite que façam um recolhimento de
11% apenas para o INSS, sendo a alíquota atual de 20%; no entanto
poderão aposentar-se apenas por idade - 60 anos para mulheres e 65
anos para homens -, e não por tempo de contribuição.

A Lei Geral, como foi aprovada na Câmara dos Deputados e no
Senado, permite que novos setores entrem no sistema de
arrecadação especial. Entre eles, estão os operadores autônomos de
transportes de passageiros, as empresas de montagem de estandes
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em feiras, academias de ginástica e de dança e empresas que atuam
na área de produção cultural e cinematográfica.

Diante de todas essas informações, reafirmamos a nossa confiança
de que a votação na Câmara e a sanção presidencial ocorrerão ainda
em 2006, atendendo ao clamor do segmento e da sociedade brasileira
e de empresas e proporcionando a formalização de cerca de
1.500.000 empresas e a criação de grande número de postos de
trabalho.

O nosso mandato permanece atento e atuante na articulação da
política pela aprovação final da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas. Esperamos, em breve, comemorar o êxito do esforço de
tantos, que, como nós, reconhecem e trabalham pela criação de
melhores condições para o surgimento e desenvolvimento de
pequenas empresas e microempresas, de postos de trabalho e de
prosperidade no País." Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o
Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público que nos acompanha pela imprensa e senhores da imprensa, a
minha presença nesta tribuna tem um objetivo extremamente atual.
Farei a leitura do manifesto que deu origem ao Mobilização
Democrática, partido que surge para incluir-se na história de Minas e
do Brasil. Desponta do encontro de três partidos por razão lógica e
necessária, por imperativo da lei, surgiu para transpor a cláusula de
barreira. Mas vai além disso. Não se trata apenas do número, da
estatística ou do percentual alcançado, que era o desejado quando as
conversas se iniciaram. O objetivo é colocar à disposição do povo
mineiro e brasileiro uma nova organização política, perfeitamente
sintonizada com os anseios da sociedade. Esse partido é o resultado
da superação de três outros, e é natural que, quando mais de uma
agremiação política se junta, alguém se sacrifica, reduzindo o seu
espaço. Mas houve a vontade e a compreensão de todos, que
permitiram que, após poucas reuniões em que se buscava o mesmo
objetivo, houvesse o compromisso de todos, a consciência cívica de
cada um de que era necessário colocar à disposição do povo
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brasileiro uma nova organização política.
Essa organização política nasce, disse e repito, com o objetivo de

contribuir para o equilíbrio, sem perder de vista os objetivos sociais.
O manifesto que trago para ser lido nesta oportunidade contém os

pressupostos básicos para a formação e organização do partido
político. (- Lê:)

Mobilizar o Brasil para a democracia e a justiça social. O País vive
tempos de crise. De crise estrutural, formada ao longo dos anos, que
carrega em seu bojo injustiças sociais gritantes e profundos
desequilíbrios regionais; de crise política, que amplia a descrença
generalizada nos políticos, paralisa projetos de mobilização social e
faz desvanecer os sonhos de milhões de pessoas; de crise ética, pelo
surgimento de práticas alheias aos princípios republicanos de
impessoalidade na gestão da coisa pública, que rompe padrões
mínimos de moralidade, mergulha as instituições e a própria
República em terrenos cinzentos e duvidosos e desconsidera os
interesses da esmagadora maioria da população.

E preciso desenhar um novo projeto de desenvolvimento social e
humano. Para começar, os brasileiros precisam conhecer melhor as
injustiças criadas em nosso processo civilizatório. Vários estudos e
diagnósticos foram feitos analisando as desigualdades de renda, da
riqueza, regional, racial, de gênero, educacional, etc. Para melhor
difundir estes retratos da sociedade brasileira, há que conscientizar as
pessoas sobre estas disparidades e procurar mobilizá-las e organizá-
las para que possam implementar ações diferenciadas, a fim de
corrigi-ias e/ou eliminá-las de forma inteligente e eficaz.

Ao mobilizar o povo e suas lideranças, deve-se mostrar que há
outros caminhos mais seguros para todos os brasileiros de hoje e para
os que virão depois de nós. Temos a obrigação de ser dignos da
tradição humanista e da luta dos que trouxeram os melhores projetos
até os nossos dias - dos libertários da Inconfidência, dos defensores
do Abolicionismo, do espírito generoso da doutrina cristã e outras
crenças, do Socialismo e suas mais representativas vertentes que
imaginaram, e ainda imaginam, a possibilidade de uma sociedade
democrática, fraterna e equânime.

A democracia é a base sobre a qual se assenta todo o nosso
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projeto. A construção da sociedade que queremos consignada neste
manifesto rechaça qualquer tipo de atalho ou de saídas salvacionistas.
A democracia tem valor intrínseco e universal, embora saibamos que
demanda avanços, ampliações e aperfeiçoamentos.

Mais que um partido, essa nova força quer criar um movimento da
sociedade rumo à participação política, única forma de resgatar a
esperança, a confiança na atividade política desenvolvida com
honestidade, probidade, em prol da eficiência e da melhoria da vida
dos cidadãos. A MD quer mobilizar o país e viabilizar-se como canal
da sociedade, daqueles movimentos sociais livres da tutela do
governo e de todo o povo, para fazer a verdadeira democracia, aquela
na qual os cidadãos não sejam meros referendadores de projetos e
idéias alheias, muitas vezes destinadas a beneficiar interesses
particulares. A democracia em que eles sejam sujeitos de suas
próprias histórias porque participes de cada ação.

Para construir a nova sociedade solidária que propugnamos impõe-
se, de forma decisiva, a elaboração de um projeto de país
materializado em um Plano Nacional de Desenvolvimento Social e
Econômico, que enfrente antigos e novos preconceitos e dogmas e,
corajosamente, delineie alternativas que garantam, a um só tempo, a
retomada do crescimento sustentado com melhor distribuição de
renda, o fim da exclusão social, a redução das desigualdades e a
inserção cada vez maior do país, com soberania e competitividade, no
processo de globalização. Para tanto, é imperioso mudar o atual
modelo macro-econômico, pautado pela ortodoxia, desde o início dos
anos 1990; estabelecer o controle de capitais, já que grande parte
dele é sabidamente volátil e tem capacidade de desorganizar os
pilares de sustentação da nossa economia; renegociar a dívida interna
pública; reduzir os juros e "spreads", a percentagens que não
inviabilizem o processo produtivo; realizar uma reforma tributária, que
desonere os que vivem de salários e vencimentos e da produção.

Temos plena convicção de que o crescimento é uma condição
necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. Este se
alcança com poupança interna, juros baixos, facilidades de crédito e
atração de capital produtivo; com inovação tecnológica e investimento
em infra-estrutura; com educação e saúde, sem cortes e desperdícios
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nos gastos sociais; com políticas indutivas, mas não protecionistas;
com responsabilidade fiscal, qualidade de gastos e,
fundamentalmente, com responsabilidade social.

Embora o estatismo tenha sido superado como forma de
organização econômica, a experiência dos países emergentes tem
mostrado, por outro lado, que sozinho o mercado é incapaz de
promover o desenvolvimento social e econômico. Há que pensar em
um novo padrão de desenvolvimento, fundado nos interesses
nacionais e que se coadune com orientações macroeconômicas de
médio e longo prazo, com uma gestão estatal profissional e eficiente e
a dinamização da iniciativa privada (enfatizando o espaço das médias
e pequenas empresas), com capacidade para gerar empregos e
renda, sem dilapidar os recursos naturais.

Por isso, a sociedade requer um Estado moderno que tenha nos
processos democráticos e nos fundamentos republicanos a sua
própria razão de ser. Há que implementar na administração pública
federal um modelo de governança democrática e progressista que
privilegie o mérito em detrimento das relações de clientela e que
considere o recurso humano como estratégico para que possa
melhorar seu desempenho no processo de formulação e
implementação de políticas públicas. Ou se reforma o Estado,
tornando-o transparente e sob controle social ou ele continuará a
deformar impiedosamente as relações sociais e de poder.

Nesse sentido, os pressupostos éticos são um imperativo da
sociedade nova que desejamos promover. Tais pressupostos devem
perpassar todos os tecidos da sociedade como um valor universal
inalienável e ser a pedra fundamental para regular as instituições
republicanas e a relação tanto entre elas e a cidadania como entre os
cidadãos.

O Estado deve priorizar, entre as políticas públicas, aquelas voltadas
para a área social, buscando enfrentar as desigualdades que impõem
um fosso entre os brasileiros com classes sociais diferentes. Cabe ao
Poder Público não praticar clientelismo ou assistencialismo, mantendo
o pobre preso à condição de dependente do Estado, mas prover-lhe
oportunidade para superar a exclusão. Entendemos estar na
educação o foco primeiro para se pensar o Brasil do futuro. Os
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orçamentos públicos devem mirar, antes de qualquer outra área, o
fortalecimento principalmente do ensino básico e médio. Sem uma
educação de qualidade, no momento em que vivemos, em plena era
do conhecimento, o país marchará claudicante na sua relação com a
ciência, a tecnologia e o desenvolvimento.

O projeto da Mobilização Democrática proclama o seu compromisso
com os menos favorecidos e com os trabalhadores, da cidade e do
campo, empregados formalmente ou não; com as mulheres, com os
jovens, que precisam de oportunidades para aprender e trabalhar;
com as chamadas minorias, com os negros e indígenas que estão na
raiz da formação da pátria; com os idosos, cuja experiência deve ser
tratada como referência para as demais gerações. A transformação do
Brasil só ocorrerá se todo esse arcabouço histórico de lutas articular-
se criativa e politicamente com o mundo da cultura, no qual se
expressa a diversidade e a tolerância que caracterizam a sociedade
brasileira.

O combate à desigualdade e à injustiça não será bem sucedido se
não houver uma efetiva política de segurança e não se eliminar a
impunidade. No Brasil, entre 1979 e 2001, segundo dados do
Ministério da Saúde, quase 600 mil pessoas foram assassinadas,
sendo que 369 mil na década de 1990; os mortos em acidentes
atingiram 1,181 milhão, 80% a mais do que os homicídios, estes, hoje,
a principal causa externa de óbitos masculinos. Esses números
mostram que a violência no país equivale a muitas guerras.

Acreditamos que com sistemático combate à impunidade, com o
desenvolvimento social e econômico, poderemos evitar que o crime
organizado recrute nossos jovens e trabalhadores, desde que
complementada com a rápida ação da Justiça e de eficientes serviços
de segurança, que extingam as redes do crime.

Proclama ainda este Manifesto o princípio do Estado laico.
Entendemos que somente com esta premissa republicana, o Estado -
subordinado à sociedade em todos os seus níveis, tendo como
fundamento a democracia - poderá efetivamente garantir as
liberdades plenas para o efetivo exercício da cidadania.

O Brasil precisa de profundas e imediatas reformas, entre elas a
política. Entretanto, a reforma política deve buscar a ampliação e a
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consolidação do processo democrático, maior liberdade partidária e
maior espaço para a cidadania. Não pode se converter em
instrumento para afirmar condomínios partidários estabelecidos, já
ultrapassados e que têm pouco a oferecer aos brasileiros. Ademais,
para além de uma reforma política imediata, defendemos que a
sociedade brasileira debata mais a opção do parlamentarismo em
substituição ao regime presidencialista.

Um partido político nascido dos compromissos assumidos neste
Manifesto não faz do oposicionismo uma bandeira de luta. Porém,
exercitará sua oposição quando forças políticas hegemônicas deles se
distanciarem ou os ignorarem. Democracia, ética, interesse nacional,
humanismo, solidarismo, liberdade, desenvolvimento sustentável e
justiça social verdadeira são os lemas :que regem este documento
seminal da mais nova formação política do país. Conclamamos a
todos os democratas e homens e mulheres de bem do Brasil a se
mobilizarem para colocá-lo em prática. Nosso objetivo final é uma
sociedade mais democrática, republicana e de oportunidades iguais
para todos. Brasília, 19 de novembro de 2006."

Gostaria de lembrar que é objetivo do Mobilização Democrática
sintetizar o pensamento da sociedade organizada junto aos órgãos,
aos partidos políticos, nada mais que ser o instrumento que a
sociedade deve ter a seu dispor para promover o próprio
desenvolvimento e o bem-estar do seu povo. Assistimos, na
atualidade, não a uma correção das injustiças sociais. Estamos
presenciando no Brasil do presente ações de governo que tolhem o
ser humano no direito de pensar. E esse objetivo que queremos
resgatar com a criação desse novo partido político, que traz, em seus
quadros, figuras importantes como os companheiros que vinham
militando comigo no PPS e que agora, conosco, agregam-se ao novo
partido, como os Deputados Neider Moreira, Marlos Fernandes,
Djalma Diniz, Paulo Piau, que atuam conosco na Bancada do PPS,
que, a partir de agora, funde-se aos outros e se transforma no
Mobilização Democrática.

Hoje estamos recebendo a contribuição de valores da política
mineira, agora com grande representividade nacional, como o
Deputado Miguel Martini. O Deputado Eros Biondini vem trazer não
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apenas entusiasmo e juventude, mas todo o conteúdo dos seus
conhecimentos materiais e dos valores espirituais que preserva para o
Parlamento mineiro.

Quero também fazer registro do nome dos companheiros que vêm
do PMN, que agora estão conosco no Mobilização Democrática:
Walter Tosta, Vereador em Belo Horizonte e Deputado eleito; Maria
Lúcia, minha conhecida e amiga da cidade de Cataguases, mulher
dinâmica e determinada, que acredita no que faz e que tem uma
experiência interessante. A Maria Lúcia disputou a última eleição para
Prefeito nessa cidade e se formou contra ela uma frente em
Cataguases.

Não se forma frente contra alguém que não tenha prestígio ou valor.
Maria Lúcia não conseguiu reeleger-se Prefeita de Cataguases. Na
época, quando eu era Diretor do Sebrae, ela me procurou e comentou
comigo aquele episódio. Sugeri-lhe candidatar-se a Deputada
Estadual, na próxima eleição. Disse-me que poderia me atrapalhar,
mas lhe respondi que não, que poderia ajudar-me e, quem sabe,
poderíamos ajudar-nos mutuamente. Ela ficou de pensar no assunto e
candidatou-se. Para nossa alegria, elegeu-se e traz a experiência do
municipalismo para a nossa bancada, para o nosso partido e,
sobretudo, para as instituições de poder em Minas Gerais.

Como disse, o partido surge para ser o elo entre a sociedade, os
partidos políticos e os poderes constituídos. O partido se colocará
como uma via alternativa - jamais usaria a expressão terceira via -,
consciente, capaz, em perfeita sintonia e com humildade necessária
para mudar os seus rumos, quando a sociedade e os fatos atuais
assim o exigirem. Portanto, trata-se de um partido com visão do
presente, que preserva os valores do passado, mas olha para o futuro
deste país, que precisa de todos nós, que temos compromisso com a
sua história e com a atividade política. Precisamos nos manter
vigilantes e cuidadosos para influirmos no destino do Brasil, que hoje,
mais do que nunca, precisa estar em sintonia com a sociedade e
permitir que cada um dos seus cidadãos, do lavrador ao profissional
liberal, tenha o direito de pensar e não fique preso a favores isolados
de ações do governo federal.

Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini, com o qual, há algum
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tempo, tenho convivência política. É um prazer estarmos juntos no
novo partido que surge como opção de poder entre os que querem, de
fato, praticar atividade política e preservar valores morais e éticos.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Sebastião Costa,
acompanhando o pronunciamento de V. Exa., quero agregar às suas
palavras o testemunho do que ocorreu em Brasília no último fim de
semana. Foi um testemunho da grandeza, do espírito democrático dos
três partidos - PPS, PMN e PHS. Em razão de o PPS ter tido votação
mais expressiva, por se tratar de um partido mais antigo e com
lideranças nacionais, ele manifestou expressiva grandeza nessa
fusão, ao ser definido que, independentemente do percentual
alcançado, constituiríamos um tripé, em que nenhum poderá ser maior
que o outro, sob pena da construção cair. Ou seja, em igualdade de
condições, todos participaremos desse novo momento da política
nacional. Por isso o termo Mobilização Democrática - é exatamente
isso que queremos ser neste país. O Mobilização Democrática
começou com o testemunho dos três partidos, especialmente do PPS,
que demonstrou grande espírito democrático ao acolher a postura de
que as executivas nacional, estadual e municipal serão compostas de
um terço de cada um dos antigos partidos.

Em segundo lugar, ressalto que o novo partido Mobilização
Democrática será, sim, uma alternativa. Neste momento vemos,
claramente, uma posição do governo e outra da Oposição. Queremos
ser uma terceira via, uma alternativa, segundo a qual pensaremos no
Brasil, em Minas Gerais, em nossos Municípios, enfim, no que é
melhor para o nosso povo, independentemente de quem seja o autor
das propostas apresentadas.

Para mim - creio que falo também em nome do Deputado Eros
Biondini e de outros parlamentares do PHS - é uma honra fazer parte
de um grupo tão seleto de parlamentares, quer seja da bancada
estadual, quer seja da bancada federal. Sinto orgulho de participar de
um grupo tão rico, competente, capaz e aberto.

Eu e V. Exa., em nossa caminhada de longas datas, nutrimos uma
amizade profunda. Conversando com a executiva estadual, na pessoa
do Presidente Paulo Eliziário, e com outras pessoas que compõem as
executivas mineira e nacional, percebemos que há grande abertura.
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Destarte, será um partido unido, que, com certeza, dará muitas
alegrias ao povo mineiro e brasileiro. Queremos construir a nova
realidade que a sociedade brasileira está a exigir.

Para concluir, destaco que Minas Gerais foi honrada com a 1 1-
Vice-Presidência Nacional. Isso significa que Minas também está
valorizada na executiva nacional. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Miguel
Martini a intervenção.

Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro. O nosso Líder,
Deputado Neider Moreira, já solicitou uma audiência com o
Governador Aécio Neves. Assim sendo, as bancadas, as executivas
poderão fazer o comunicado oficial dessa decisão ao Governador
Aécio Neves, que é uma grande liderança não só em Minas, mas
também no Brasil. A fusão foi a alternativa que os partidos políticos
encontraram para continuar na política nacional e é fruto da
compreensão, da superação e, sobretudo, do compromisso com a
sociedade brasileira, o qual influirá nas mudanças e nas
transformações e nos rumos do País.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Obrigado. Faço coro com
as palavras do Deputado Sebastião Costa, realçando a importância da
fusão entre o PPS - partido de que tenho a honra e o prazer de ser
Líder nesta Casa -, o PHS e o PMN. Esses partidos, com o espírito de
grandeza necessária às instituições democráticas, constroem uma
alternativa política para o País. E bom que se frise, realce-se a
importância desse gesto. Os três partidos transformam-se em um:
Mobilização Democrática. Este, por sua vez, servirá como um
contraponto, uma forma diferente de enxergar as questões políticas
em nosso país. Ofereceremos à sociedade brasileira essa opção de
poder de que o País tanto precisa. Saúdo o Deputado Sebastião
Costa e referendo tudo o que ele disse. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a
liberalidade que foi concedida ao Líder do meu partido. Repito: felizes
dos dirigentes partidários que são capazes de perceber, como
perceberam os dirigentes dos três partidos, já referidos a
necessidade, de caminhar juntos, preservando os compromissos de
cada um com a sociedade e resgatando e registrando tudo em um só
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documento, como contido neste manifesto que entregarei a V. Exa.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
A Deputada Vanessa Lucas - Sr. Presidente, solicito o término da

reunião por falta de quórum.
O Deputado Weliton Prado - Solicito recomposição de quórum.

Acredito que alguns Deputados não queiram entrar na discussão, o
que é lamentável.

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

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados.

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

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 1/8/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Domingos Sávio e Laudelino Augusto
(substituindo este ao Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCd0B), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2 2 Fase da 2
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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 2 6.73612006. Passa-se à 3
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Domingos Sávio, em que solicita a realização de audiência pública
desta Comissão e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária com o objetivo de esclarecer dúvidas e divulgar critérios
para a utilização do Fundo Estadual de Cultura; e Laudelino Augusto,
em que solicita seja enviado ofício à Secretária de Cultura,
manifestando o reconhecimento por parte desta Comissão da
importância do Projeto Segunda Musical, que busca recursos através
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gil Pereira, Presidente - Biel Rocha - Vanessa Lucas.
ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

8/11/2006
As 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Doutor Ronaldo, membros da supracitada
Comissão. O Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, nos termos do § 32 do art. 125 do Regimento
Interno dá por aprovada a ata, que é assinada pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir o atendimento dispensado no Estado às crianças e
adolescentes diagnosticados como portadores de doença
neuromuscular, em especial a amiotrof ia espinhal, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: do Sr. José Maria da Silva,
servidor público estadual do Município de Pitangui, solicitando que
esta Comissão interceda junto ao Ipsemg e ao Governo de Estado
para que seja liberado o mais rápido possível os credenciamentos de
dentistas para essa cidade, uma vez que os servidores estão sem
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esse atendimento; do Conselho Federal de Medicina, encaminhando a
publicação trimestral desse órgão referente aos meses de julho,
agosto e setembro de 2006; e do Presidente da Fundação Ezequiel
Dias, Carlos Alberto Pereira Comes, encaminhando o documento
"Planejamento de Cenários - Funed 10" esse, produzido por esse
órgão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n
3.457/2006, em turno único (Deputado Adalclever Lopes); 3.582/2006,
em primeiro turno (Deputado Carlos Pimenta); 3.623/2006, em turno
único (Deputado Fahim Sawan); e 3.626/2006, em turno único
(Deputado Doutor Ronaldo). A Presidência interrompe a 1 Parte da
reunião para ouvir, em audiência pública, os Srs. Carlos Dalton
Machado, Coordenador de Doenças Complexas, representando o Dr.
Marcelo Gouvêa, Secretário de Saúde; Roberta Pereira Marinho,
Presidente da Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal- Abrame-
MC -; Valéria Lourenço Pereira, fisioterapeuta; Maria do Socorro Alves
Lemos, Helena Francisca Valadares Maciel e Alessandra Lúcia Lima
Andrade Machado, respectivamente Diretora-Geral, Diretora do
Centro Geral de Pediatria e pediatra do Hospital Júlia Kubitschek,
representando o Dr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, a
participação dos convidados, e os valiosos subsídios prestados, a
presença das demais autoridades e participantes e convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta -Arlen Santiago.

ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -DA COMISSAO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/11/2006
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Às 141h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Dalmo Ribeiro
Silva (substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e suspende a reunião.
Reabertos os trabalhos, registra-se a presença da Deputada Maria
Tereza Lara e dos Deputados Jõao Leite e André Quintão. 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. A
Presidente faz retirar de pauta as Propostas de Ação Legislativa n2s
655 a 732/2006, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-
se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos da
Deputada Maria Teresa Lara e dos Deputados Doutor Viana e Weliton
Prado, em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Educação, para debater, em audiência
pública, o Parecer n g 03812006, do Conselho Nacional de Educação,
que torna obrigatório o ensino de Filosofia e Sociologia no Ensino
Médio e sua aplicação no Estado; do Deputado André Quintão, em
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para
discutir o Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade, em especial no
que diz respeito ao prédio da antiga Secretaria da Educação, tendo
em vista a Lei de Tombamento n 9 18.531, de 1977; da Deputada
Maria Tereza Lara, em que solicita seja incluído na Ordem do Dia do
Plenário o Projeto de Lei n 2 1776/2004, de autoria desta Comissão,
que institui o Dia Estadual dos Surdos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próxima reunião ordinária
e para as extraordinárias a serem realizadas nos dias 21, às 15 horas,
22, às 10 horas e 23/11/2006, às 10 horas, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - Lúcia Pacífico.

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

1.092/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro Educacional do Menor Aura
Celeste, com sede no Município de Uberlândia.

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
O Centro Educacional do Menor Aura Celeste, em funcionamento

desde 1992, possui como objetivo promover ações para defender os
direitos das crianças e dos adolescentes residentes no Município de
Uberlândia.

Seu trabalho prioriza um programa socioeducativo, tendo por
finalidade maior o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais,
como base para a formação do ser autônomo, crítico, reflexivo e
consciente para o exercício da cidadania.

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

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

n 2 1.09212003, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.452/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Atendimento Interescolar -
Ceai -, com sede no Município de Varginha.

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
O Centro de Atendimento interescolar, em funcionamento desde

2000, possui como objetivo assegurar o bem-estar e o exercício pleno
da cidadania para crianças e adolescentes com deficiências auditivas,
visuais e de coordenação motora residentes no Município de
Varginha.

Na consecução de suas metas, presta-lhes atendimento educacional
e assistencial, com a colaboração de professores, fonoaudiólogos e
fisioterapeutas.

Desenvolver o espírito cooperativo, a afetividade e a sociabilidade
dos seus alunos, visando à sua efetiva participação na sociedade e no
sistema regular de ensino é, também, uma das suas finalidades.

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

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

n 2 3.452/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatõra.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.538/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa
dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada na
Penitenciária Nelson Hungria, Bairro Nova Contagem, no Município de
Contagem.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
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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
O objetivo da proposta é prestar justa homenagem à memória do

Professor Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil.
Natural do Estado de Pernambuco, o homenageado notabilizou-se

na área de educação, pela publicação de várias obras relevantes,
entre elas destacando-se a "Pedagogia do Oprimido", lançada em
1969, onde o autor detalha o método de alfabetização de adultos,
desenvolvido por ele.

De reputação ilibada, exerceu diversos cargos públicos. Foi o
Coordenador do Programa Nacional de Alfabetização, no Governo do
Presidente João Goulart, e, em 1979, Secretário Municipal de
Educação, da Prefeitura de São Paulo. Também prestou assessoria
na área de Projetos Culturais, na América Latina e Africa.

Representando com dignidade seu povo e sua terra, o
homenageado angariou o respeito e a admiração da comunidade
acadêmica de todo o País.

Em vista disso, entendemos oportuno e meritório que lhe seja
prestada a honraria de que trata a proposição em análise.

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

n 2 3.53812006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.572/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Roberto Ramos, objetiva
declarar de utilidade pública o Instituto Casa da Provisão, com sede
no Município de Ipatinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma apresentada. Vem ela agora a este órgão colegiado

rsIS



732

para deliberação conclusiva, com base no art. 103. 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Instituto Casa da Provisão é entidade civil sem fins lucrativos,

fundada em 1999, que busca desenvolver importante trabalho na área
da assistência social. Tem por objetivos administrar creches e casas
de recuperação, criar cursos de alfabetização e profissionalizantes,
além de realizar obras e serviços em centros comunitários, voltados
especialmente para crianças e idosos carentes da comunidade.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura desenvolver
atividades de inclusão, oferecendo aos seus assistidos
acompanhamento familiar, alimentação, reforço escolar, formação
humana e atividades ocupacionais. Promovendo sua integração
social, capacitando-os para o exercício da cidadania, contribui para a
melhoria da sua qualidade de vida.

Em decorrência dessas observações, a entidade está habilitada a
receber o título de utilidade pública.

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

3.572/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.581/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural
Jeruel, com sede no Município de Pirapora.

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 referida Associação, em funcionamento desde 1990, presta

relevantes serviços aos habitantes do Município de Pirapora,
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oferecendo-lhes atendimento nas áreas educacional, cultural,
assistencial e de saúde.

Dessa forma, contribui para a formação profissional de jornalistas e
radialistas; oferece atendimento médico e odontológico; combate a
fome e a pobreza; promove a doação de material escolar para os mais
carentes; desenvolve programas de incentivo à cultura, como a
criação de banda de música e orquestra.

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

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

n2 3.58112006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.593/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Cláudio das
Neves, com sede no Município de Uberlândia.

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 Loja Maçônica Cláudio das Neves cumpre o propósito secular

caracterizador da filosofia maçônica, que elege a solidariedade como
moldura para suas atividades filantrópicas, particularmente voltadas
para a assistência social aos despossuídos.

Procura no incentivo à paz e à harmonia a consolidação da ética, da
cidadania e dos direitos humanos. Acreditando que reside na
instrução os pilares da democracia e da evolução sadia da
humanidade, apóia as iniciativas vinculadas ao implemento da
educação e da cultura.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 3.593/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jõ Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.597/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
de Macaúbas, com sede no Município de Capitólio.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ele,conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Macaúbas, sem fins lucrativos,

fundada em 1986, tem corno finalidade congregar as pessoas dessa
comunidade, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, procura também
desenvolver projetos alternativos voltados para a geração de renda.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição
desenvolve diversas atividades, sempre com o intuito de promover
melhoria na qualidade de vida de seus associados e dos carentes em
geral, num processo de participação concreta na consolidação da
cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

3.59712006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.612/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro Vila Nova, com sede no Município de Curvelo.

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 referida Associação, fundada em 1987, sem fins lucrativos, busca

implementar ações visando à melhoria das condições de vida dos
moradores do Bairro Vila Nova.

Seus objetivos primordiais são os de mobilizar os associados para
participar de iniciativas de interesse social, prestar assistência às
pessoas carentes, proporcionar atendimento nas áreas de saúde e
educação e promover eventos esportivos, cívicos e culturais.

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

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

n2 3.612/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.613/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Tibira, com sede no Município
de Curvelo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade.
Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, de natureza assistencial, tem o objetivo

precípuo de promover o bem-estar social por meio de ações concretas
que visem à organização e à integração comunitária, assim como de
proporcionar assistência social às pessoas de baixa renda.

Para consecução de suas atividades, realiza levantamento sobre as
reais necessidades dos moradores do Bairro Tibira e providencia seu
encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais e federais.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem valiosa
parceria com o poder público na busca da melhoria das condições de
vida da sociedade, pelo que ajuizamos conveniente e justa a
pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública
estadual.

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

3.613/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE [El N
3.615/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza [ara, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche Dona Quita Tolentino, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1985, possui como principais

objetivos proporcionar proteção e assistência a crianças e
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adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária até 18 anos.
Por intermédio de suas atividades, propicia a seus assistidos meios

que lhes possibilitem boas condições de saúde, educação e
alimentação, bem como o acesso à prática de esportes, à cultura e ao
lazer; desenvolve ações que possam contribuir para integrar os jovens
na família e na comunidade; firma convênios com entidades públicas e
privadas, visando ampliar e subsidiar suas iniciativas.

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

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

n9 3.61512006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.616/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Pacto da União de Lojas
Maçônicas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, com sede no
Município de Monte Santo de Minas.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 151912006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12

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. 1 9 do seu estatuto prevê a não-
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remuneração de seus dirigentes, que não recebem lucro, parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer titulo, e o parágrafo
único do art. 25 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituições beneficentes
pertencentes às lojas filiadas ao Pacto, de forma equânime.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.616/2006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Jô Moraes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.627/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Laudelino Augusto,

objetiva declarar de utilidade pública o Lar do Idoso Frederico
Ozanam, com sede no Município de Rio Claro.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar do Idoso Frederico Ozanam é uma entidade civil sem fins

lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por finalidade prestar
assistência social às pessoas da terceira idade, fornecendo-lhes
alimentação, medicamento, vestuário e assistência médica, além de
promover atividades voltadas para o lazer.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
finalidades específicas.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
está habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.627/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.628/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Conselho Particular de Carmo do
Rio Claro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.

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
O referido Conselho, fundado em 1959, possui como finalidade

precípua a prática da assistência social. Para alcançar essa meta,
busca melhorar a qualidade de vida das pessoas residentes no
Município de Carmo do Rio Claro, principalmente as mais carentes,
intentando assegurar-lhes integridade e dignidade.

No desenvolvimento dos seus objetivos, promove atividades
beneficentes, culturais, educacionais e de formação profissional.

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

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

nQ 3.628/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.638/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado João Leite, objetiva declarar
de utilidade pública a entidade denominada Grupo de Instituições
Solidárias - GIS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma apresentada. Vem ela agora a este órgão colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Grupo de Instituições Solidárias é associação de interesse

público, de caráter social e beneficente, sem fins lucrativos, que tem
como finalidade assessorar, apoiar, promover e fortalecer as
instituições associadas, que prestam atendimento a vários segmentos,
em especial às crianças e aos adolescentes em situação de risco
social.

Possui 13 afiliadas distribuídas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que prestam relevantes serviços sociais para a boa
formação do cidadão, levando-o à plena consciência de seus direitos
e deveres.

Pelo que foi exposto e tendo em vista o importante trabalho
desenvolvido pela entidade no campo social, acreditamos que seu
reconhecimento como de utilidade pública fortalecerá sua atuação em
prol das crianças e dos adolescentes.

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

3.63812006, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.640/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-
Desenvolvimento da Comunidade de Fonseca, com sede no Município
de José Raydan.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de
vida da população da comunidade de Fonseca, pertencente ao
Município de José Raydan.

Dessa forma, desenvolve atividades sociais, culturais e esportivas;
combate a fome e a pobreza; protege a saúde da família, da gestante,
da criança e do idoso; promove a habilitação e reabilitação de
pessoas portadoras de deficiência; busca a inserção dos seus
associados no mercado de trabalho; orienta sobre a preservação do
meio ambiente.

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

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

n2 3.640/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.641/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Coqueirense,
com sede no Município de Coqueiral.

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 citada entidade, fundada em 2004, possui como objetivo primordial

proporcionar a prática de várias modalidades esportivas, por meio das
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quais estimula a melhor convivência entre os seus associados. A
Associação Esportiva Coqueirense é um espaço aberto a todos os
moradores, principalmente aos mais carentes. Promove, também,
atividades de caráter social, recreativo, cultural, cívico e educacional.

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

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

n9 3.641/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.643/2006

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 a Associação Comunitária Popular do
Bairro Minaslândia - ACPBM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
A referida Associação, constituída em 1997, possui como objetivo

essencial realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de
vida dos moradores do Bairro Minaslândia, localizado no Município de
Selo Horizonte.

Dessa forma, desenvolve atividades nos setores social, educacional,
esportivo e de lazer; identifica e analisa os problemas da comunidade
nas diversas áreas e busca meios para solucioná-los; mobiliza os
associados para participarem de suas iniciativas de interesse social; e
fomenta a integração e a solidariedade entre eles.

Isto 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

n g 3.64312006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.649/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n 2 3.64912006
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Isidoro da Sagrada Família, com sede no Município de
Manhumirim.

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
Instituída em fevereiro de 1997, a Associação em tela tem por

objetivo promover atividades sociais, zelar pela saúde de idosos e
desamparados, firmar convênios com associações congêneres ou
entidades públicas com o objetivo de assistir pessoas carentes.

Levando-se em consideração a relevância dessa parceria com o
poder público, no intuito de buscar a melhoria da qualidade de vida
para os cidadãos, ajuizamos meritória a declaração de utilidade
pública da entidade.

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

n Q 3.64912006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.664/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip do Brechó da Construção, com sede
no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n 2 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip do

Brechó da Construção, sem fins lucrativos, fundada em 2003, tem
como finalidade promover o desenvolvimento comunitário através de
obras e melhoramentos em moradias de famílias de baixa renda,
buscando também proporcionar assistência social a seus integrantes.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição
desenvolve diversas atividades, sempre com o intuito de promover
melhoria na qualidade de vida de seus associados e dos carentes em
geral, num processo de participação concreta na consolidação da
cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

3.664/2006 em turno único com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.667/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputadõ André Quintão, o Projeto de Lei n
3.667/2006 visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Recanto Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Creche Comunitária Recanto Verde, fundada em 1988, está

voltada para o atendimento a crianças na faixa etária de 8 meses até
5 anos de idade. Oferece-lhes serviços nas áreas de saúde,
educação, cultura, esporte e lazer, na perspectiva de concretizar o
direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais
necessários ao seu desenvolvimento.

Promove, também, a integração das respectivas famílias na
comunidade.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e entidades privadas, sempre com o intuito de proporcionar
aos seus assistidos melhores condições de vida.

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

n2 3.66712006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.670/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n g 67712006, o Projeto de Lei n2 3.67012006, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor do
Ministério Público Estadual.

Publicado no 'Diário do Legislativo", em 20/10/2006, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 204 do Regimento Interno. Nos termos do § 22 do
referido artigo, foi concedido prazo de 20 dias para a apresentação de
emendas.

No decurso do prazo regimental, não houve apresentação de
emendas.
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Fundamentação
O projeto de lei em comento tem como objetivo autorizar a abertura

de crédito suplementar no valor de R$17.400.000,00 ao orçamento do
Ministério Público Estadual, sendo R$15.000.000,00 para atender a
despesas com pessoal e encargos sociais e R$2.400.000,00 para
outras despesas correntes.

O crédito suplementar é um tipo de crédito adicional previsto no
inciso 1 do art. 41 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração dos orçamentos
dos entes federados. Autorizado por lei e aberto por decreto do Poder
Executivo, destina-se a reforço de dotação orçamentária
insuficientemente autorizada na Lei do Orçamento.

O art. 43 da referida lei federal estabelece que a abertura do crédito
suplementar depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Os
recursos utilizados serão os provenientes de anulações de dotações
orçamentárias do próprio órgão suplementado, conforme consta no
art. 29 do projeto. A justificativa constante na mensagem do
Governador do Estado que encaminhou o projeto é o fato de a Lei
Orçamentária Anual - Lei no 15.970, de 12/1/2006 - não conter
dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
ao orçamento do Ministério Público.

Cumpre destacar que a indicação dos recursos provenientes de
anulações de dotações orçamentárias está em consonância com o
disposto no inciso III do § 1 9 do art. 43 da Lei Federal n2 4.320, de
1964.

Cabe mencionar que o art. 3 Q do projeto ressalva que a abertura do
crédito observará, como não poderia deixar de ser, o disposto no art.
169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Vale dizer, em linhas gerais, que:

- a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar dentro dos
limites estabelecidos na referida lei federal;

II - o aumento de despesa não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos subseqüentes, ser compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de
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despesa.
Em conclusão, do ponto de vista financeiro - orçamentário o projeto

não acarretará aumento da despesa pública autorizada no Orçamento
do Estado.

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

3.670/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Elisa Costa - Jayro Lessa -

Ana Maria Resende - José Henrique.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.675/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia , o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do
Carmo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Luminárias.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 26/10/2006, 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
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 14 do seu estatuto prevê a
não-remuneração do exercício das funções dos membros da
assembléia geral, conselhos de administração e fiscal e da diretoria,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, gratificação
ou vantagem, e o parágrafo único do art. 28 dispõe que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. l da Lei n2
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12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n Q 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 3.675/2006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Jâ Moraes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.702/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Veredinha -
Adecave -1 com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/11/2006 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 Lõi n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto dá Associação (veja alteração realizada em
13/12/2003) determina, pelo art. 35, a não-remuneração das
atividades dos Diretores, Conselheiros, bem como as dos sócios, e o
art. 40 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a uma entidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.70212006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Jô Moraes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.709/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada
Alvinegrense Futebol Clube, com sede no Município de Vespasiano.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 7/11/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento 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. 65, § 1 Q , que,
caso seja ela dissolvida, o património remanescente será doado a
instituição congênere, legalmente constituída e detentora do título de
utilidade pública estadual; e, no art. 76, que as atividades dos
Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, vantagem
ou benefício.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridícidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n 9 3.709/2006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N o 75/2004
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta de
Emenda à Constituição n 2 7512004 acrescenta parágrafo ao art. 247
da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/5/2004, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.
111, 1, "a", edo art. 201, c/co art. 188, do Regimento Interno.

Em 21/6/2006, a Proposta de Emenda á Constituição n 2 10012006,
que tem como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa, foi
anexada à proposição em 'exame, por tratar de matéria semelhante,
nos termos do § 29 do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, é importante ressaltar os princípios que regem o

instituto terras devolutas.
A origem das terras devolutas dá-se com a descoberta do Brasil,

quando todo o território passou a integrar o domínio da Coroa
portuguesa. Foram feitos vários tratos com os colonizadores,
mediante as concessões de sesmarias e cartas de data, contendo
obrigação de medi-las, demarcá-las e cultivá-las, para a posterior
confirmação do título. Caso fossem descumpridas essas obrigações,
as glebas revertiam à Coroa.

Explica o jurista Celso Antônio Bandeira de Meio ("Curso de Direito
Administrativo", 1999, pág. 733) que terras devolutas são aquelas que
jamais foram trespassadasaos colonizadores, as que reverteram à
Coroa, assim como as quê não ingressaram no domínio privado por
algum título legítimo e não receberam destinação pública. Com  a
independência do País, passaram a integrar o domínio imobiliário do
Estado brasileiro.
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Atualmente, são consideradas terras devolutas aquelas que não se
encontram no domínio particular, por título legítimo e nem constituem
próprios da União, dos Estados nem dos Municípios. No que tange a
sua regularização, a Lei Imperial n 9 601, de 1850, já indicava que são
bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pelos respectivos
proprietários e, até a proclamação da República, pertencentes à
Nação. Com a Constituição de 1891, essas terras foram transferidas
aos Estados federados, permanecendo com a União aquelas
indispensáveis ao exercício de defesa de prerrogativas de soberania.

A Constituição da República de 1988 estabelece, no inciso II de seu
art. 20, que pertencem à União as terras devolutas indispensáveis à
defesa das fronteiras, das fortificações, das construções militares e
das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei. Segundo o inciso IV do art. 26, as demais pertencem
aos Estados.

No capítulo constitucional referente à política agrícola e fundiária e à
reforma agrária, a Carta Magna impõe que a destinação de terras
públicas e devolutas deve ser compatibilizada com a política agrícola
e com o plano nacional de reforma agrária. Exige, ainda, que a
alienação ou a concessão de área superior a 2.500ha, a qualquer
título, a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa,
dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, ressalvados
os casos de destinação à reforma agrária.

Cabe ressaltar que o § 52 do art. 225 da Constituição da República
ressalva como indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.

Na Constituição mineira, as disposições específicas sobre terras
devolutas estão inseridas nos arts. 246, relacionadas com o direito a
moradia nas áreas urbanas, e 247, voltadas à política rural.

O citado art. 247 fixa como atribuição do Estado adotar programas
de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-
estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo,
compatibilizados com a política agrícola e com o plano de reforma
agrária estabelecidos pela União.
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Para a efetivação desses objetivos, o inciso IX do § 1 2 desse artigo
prevê a possibilidade de alienação ou concessão de terra pública para
assentamento de trabalhador rural ou produtor rural, pessoa tísica ou
jurídica, ainda que por interposta pessoa, compatibilizada com os
objetivos da reforma agrária e limitadas a lOOha. O § 2 2 permite que
isso ocorra uma única vez a cada beneficiário, a quem, de acordo com
o § 42, comprovada exploração efetiva e vinculação pessoal à terra,
será outorgado título inegociável por 10 anos.

O § 32 do citado art. 247 aponta os casos de dispensa de prévia
autorização legislativa: quando a alienação ou a concessão de terra
pública estiverem previstas no plano de reforma agrária estadual; e
nos casos de concessão gratuita do domínio de área devoluta rural
não superior a 50ha a queip, não sendo proprietário de imóvel rural ou
urbano, a possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva.

Segundo o § 62 desse artigo, para a aquisição de terra devoluta
estadual, contra pagamento de seu valor acrescido dos emolumentos,
até a área de 250ha, é dada preferência a quem comprovar sua
vinculação pessoal com a área e a tenha tornado economicamente
produtiva, O § 72, por seu turno, estabelece a quem são vedadas a
alienação ou a concessão-de terras públicas, e o § 8 9 determina que,
na ação judicial discriminatória, o Estado poderá firmar acordo para a
legitimação de terra devoluta rural, também com área de até 250ha,
visando ao cumprimento da função social da propriedade, com a
devolução, pelo ocupante, .da área remanescente.

Por fim, o § 99 do árt. 247 determina o encaminhamento à
Assembléia Legislativa de relatório anual das atividades relacionadas
com a alienação ou a concessão administrativa, sem sua prévia
autorização; e a relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimadas ou concedidas administrativamente, com antecedência
mínima de 90 dias da expedição do título ou da celebração do
contrato.

Fica evidente o cuidado e a preocupação constante nas normas
constitucionais com o objetivo de, em observância aos princípios da
Carta da República, promover o desenvolvimento do Estado,
buscando a diminuição da pobreza, da marginalização e das
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desigualdades, por meio do estabelecimento das condições
necessárias para a fixação do homem no campo. A regulamentação
descrita visa a uma melhor e mais coerente distribuição das áreas
públicas disponíveis entre os homens que dela dependem,
assegurando a convivência digna e harmônica.

Passemos, agora, às intervenções propostas pela matéria em
análise.

A Proposta de Emenda à Constituição n 2 7512004 acrescenta o § 10
ao art. 247, com o intuito de permitir, nas ações judiciais
discriminatórias, acordos para a legitimação de terra devoluta rural
com área superior a 250ha.

Já a Proposta de Emenda à Constituição n 9 100/2006 tem a
finalidade de suprimir o dispositivo que regulamenta o acordo nas
ações judiciais discriminatórias e o que veda a concessão e a
alienação de terra pública a proprietário de mais de 250ha muda a
destinação de áreas de até 1 OOha para assentamento rural em áreas
de até 250ha e para fins sociais e aumenta o limite para venda
preferencial de 250ha para 2.500ha.

As alterações pretendidas, embora tenham como justificativa
estimular a produção agrária mineira, contrariam as disposições da
Constituição da República. Como já vimos, o art. 188 obriga, de
maneira inequívoca, a destinação das terras públicas e devolutas de
forma compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional
de reforma agrária, e o § 59 do art. 225 torna indisponíveis as terras
devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Busca-se, dessa
forma, privilegiar a preservação do meio ambiente e a fixação do
homem no campo, na pequena propriedade, o que não contraria nem
prejudica as conquistas do agronegócio no universo agrário brasileiro.

Cabe ressaltar que esses dispositivos refletem os princípios que
norteiam a Constituição, como a dignidade da pessoa humana,
fundamento previsto no inciso III do art. 1, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais,
objetivos fundamentais fixados nos incisos 1 e III do art. 32•

Dessa forma, o Estado de Minas Gerais, no uso de sua autonomia
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federativa, fez clara opçãà pelo teto de 250ha para alienação ou
concessão de suas terras públicas, com o objetivo de promover o
desenvolvimento rural, reduzir as desigualdades e garantir existência
digna para seus cidadãos.

A par dessas reflexões, a imposição de alguns fatos requer
consideração.

Na década de 1970, o Poder Executivo firmou contrato de
arrendamento, pelo prazo médio de 25 anos, com algumas empresas
para a promoção de resflorestamento de áreas localizadas no Norte
do território mineiro. Agora, F após a retomada desses imóveis por meio
de ações judiciais, a administração pública estuda uma forma mais
adequada de reutilização dessas terras, que somam mais de
1 80.000ha. Como o Estado não possui intenção de implantar projetos
nessas áreas, pretende voltar a concedê-las a particulares para a
atividade agrosilvi pastoril, mas, para tanto, necessita de autorização
expressa no texto constitucional.

Entendemos que, diante da necessidade da administração pública, é
razoável que se promova uma pequena flexibilização nos parâmetros
relacionados com as terras públicas, restrita apenas à concessão de
áreas remanescentes de projetos florestais incentivados declaradas
impróprias para fins de reforma agrária e à proteção de ecossistemas
naturais. Assim, apresentamos, a seguir, o Substitutivo n Q 1, que
acrescenta o § 10 ao art. 247 da Constituição do Estado e faz a
necessária adequação daredação dos incisos III e V do § 7 2 desse
artigo.

Ressaltamos que a Proposta de Emenda n 2 1, apresentada pela
Deputada Ana Maria Resende, apenas acrescenta o limite de 2.500ha
ao texto original da Proposta de Emenda à Constituição n Q 7512004.
Assim, fica prejudicada[ diante dos argumentos apresentados
anteriormente.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n2 75/2004 na forma do Substitutivo n 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Altera a redação dos incisos 111 e V do § 72 do art. 247 da
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Constituição do Estado e acrescenta o § 10 ao mesmo artigo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Os incisos III e V do § 7 Q do art. 247 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 10:

"Art. 247- (...)

III - a proprietário de mais de 250ha (duzentos e cinqüenta
hectares), ressalvado o disposto no § 10;

(. .
V - a cônjuge ou parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau,

ou por adoção, das autoridades e do servidor indicados,
respectivamente, nos incisos 1 e II, e de beneficiário de terra pública
rural em área contígua à do beneficiário, ressalvado, neste caso, o
disposto no § 10.

(...)
§ 10 - Em área remanescente de projeto florestal incentivado

declarada imprópria para fins de reforma agrária e desnecessária à
proteção de ecossistemas naturais, é permitida a concessão de terra
pública e devoluta rural para o desenvolvimento de atividade
agrosilvipastoril, até o limite de 2.500ha (dois mil e quinhentos
hectares), na forma da lei.".

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Gil

Pereira.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 1.92012004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Especial da Silvicultura, o Projeto de Lei n
1.920/2004 altera os arts. 47 e 48 da Lei & 14.309, de 19/6/2002, que
dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.
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A seguir a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais perdeu
prazo para emitir seu parecer.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela foi elaborado no âmbito da Comissão Especial de

Silvicultura após uma série de audiências públicas em que estiveram
presentes representantes de todos os segmentos sociais envolvidos
na questão. Entre as principais diretrizes extraídas das discussões,
podemos citar: a necessidade de estimular a produção de madeira
plantada, em especial por meio do fomento da atividade florestal entre
os produtores rurais; a simplificação das normas que regulamentam a
produção florestal, principalmente para os empreendimentos que
utilizam exclusivamente madeira plantada "in natura"; e a revisão do
modelo institucional que rege as políticas para o setor, com o
necessário fortalecimento dos órgãos responsáveis pela
administração pública.

As medidas propostas no projeto em análise traduzem práticas e
estratégias por vezes já adotadas pelo Instituto Estadual de
Florestas - IEF. Por traierem alterações à Lei Florestal, diploma
jurídico elaborado ao longo de dois anos de debates intensivos do
Legislativo com a sociedade civil organizada e demais poderes
públicos, os membros da Comissão Especial se comprometeram a
debatê-las publicamente. 1 

Para tanto, em audiência pública da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, foram ouvidas
críticas e sugestões, que consideramos na elaboração deste parecer.

A primeira e mais polêmica das medidas diz respeito ao volume de
matéria-prima florestal nativa permitido para o consumo de grandes
consumidores com pagamnto de reposição florestal. A regra em vigor
determina que esses consumidores estão obrigados ao consumo
mínimo de 90% de matéria-prima proveniente de florestas plantadas,
sendo, portanto, admitida a utilização de até 10% de subprodutos
(carvão e madeira, basicamente) oriundos de florestas nativas de uso
alternativo de solo autorizàdo. A base de cálculo atualmente aplicada
para a determinação do volume autorizado de matéria-prima de
origem nativa é a quantidade de produto de florestas plantadas em
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Minas consumido por período. O projeto propõe que a base de cálculo
seja o consumo total anual de cada consumidor.

A proposta se fundamenta nos números de monitoramento
apresentados pelo 1FF. O volume de madeira passível de utilização
em decorrência das autorizações de alteração de uso do solo
expedidas pelo IEF, no exercício 2004, equivale a aproximadamente
10% do volume total de carvão consumido no Estado. A coerência
entre esse dado e a proposta de alteração de base de cálculo indica a
lógica utilizada, pois é obrigação legal, determinada no art. 43 da
própria Lei Florestal mineira, dar aproveitamento socioeconômico a
todo produto florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus
resíduos".

A siderurgia é o principal consumidor do produto carvão vegetal. Em
2004, as empresas siderúrgicas consumiram em média, segundo o
1FF, 40% de carvão proveniente de outros Estados e 10% de carvão
originado do uso alternativo do solo autorizado pelo próprio órgão em
Minas. Logo, o consumo sustentado por florestas plantadas
representa apenas 50% do consumo de matéria-prima florestal, muito
aquém dos 90% mínimos exigidos pela legislação.

Porém, durante a operação Carga Pesada, relatada pelo Diretor do
IEF em audiência da Comissão Especial da Silvicultura, foi constatado
que parte significativa do carvão com nota fiscal e documentação de
outros Estados era, na verdade, proveniente do território mineiro e
oriundo de desmatamentos ilegais de mata nativa. Uma das causas
dessa fraude é a cobrança da reposição florestal em dobro para
volume que exceda os 10% do carvão oriundo de florestas plantadas.
O 1FF defende a manutenção da regra como punição às empresas
que ainda não atingiram o mínimo de consumo sustentado exigidos na
lei. O órgão alega que, a partir da operação Carga Pesada, a
fiscalização se tornou mais rigorosa e reduziu em muito esse tipo de
fraude. Considerando esses dados e fatos, apresentamos a Emenda
n 9 1, retirando do projeto de lei a alteração na base de cálculo do
consumo de matéria-prima florestal de origem nativa autorizado para
grandes consumidores.

Quanto à aplicação dos recursos originados pelo pagamento em
dobro da reposição florestal, porém, há necessidade de se aprofundar
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a discussão. No texto legal em vigor, o § 59 do art. 47 da Lei Florestal
determina que o valor em dobro da reposição florestal devido por um
consumidor deverá ser recolhido à conta Recursos Especiais a
Aplicar, gerenciada pelo 1FF. O projeto de lei em questão estabelece,
por meio do acréscimo do § 6, a autodeclaração para o consumo
excedente, mecanismo que permite ao consumidor informar de
antemão sua meta de consumo excedente. Essa iniciativa, que
permitirá planejamento e gestão mais eficazes do cumprimento das
normas legais pelo IEF, será premiada pela possibilidade de o
consumidor optar entre as formas de pagamento da reposição em
dobro previstas no § 1 do mesmo artigo. Essas são, em resumo: o
recolhimento à conta Recursos Especiais a Aplicar; a formação de
florestas próprias ou fomentadas, no próprio ano agrícola ou no
subseqüente; a participação em associações de reflorestadores. Ora,
a reposição em dobro, de tato, é uma punição ao consumidor que não
cumpriu a regra básica dei sustentabilidade do seu consumo. Mesmo
com a autodeclaração, não se justifica que ele invista em suas
próprias florestas de produção o valor devido por não as ter plantado
antes. O mecanismo acaba por financiar, com recursos públicos, a
formação de ativos privados de valor social questionável. Por esse
entendimento, apresentamos a Emenda n 22, excetuando a
possibilidade de formação de florestas próprias com recursos da
reposição em dobro, e autorizando, além das opções restantes, a
aplicação em projetos de cunho socioambiental previamente
aprovados pelo órgão competente.

Exemplo disso é o projeto que o próprio IEF vem desenvolvendo em
relação a mais de 10.000 pessoas envolvidas na produção clandestina
de carvão no vale do rio Pandeiros, Noroeste de Minas. Esse projeto
promove a educação ambiental e o desenvolvimento de alternativas
para a geração de renda que não prejudiquem o meio ambiente.

A segunda medida, o acréscimo do § 72 ao art. 47 da mesma lei,
satisfaz uma das diretrizes estabelecidas pela Comissão Especial da
Silvicultura, que é a simplificação das normas que regulamentam a
produção florestal. Esse dispositivo autoriza a simplificação de normas
para plantio, colheita, transporte e comercialização ou consumo de
matéria-prima florestal para consumidores que, em função de seus
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processos de utilização da matéria-prima florestal, se limitem ao
consumo exclusivo de produtos In natura" provenientes de florestas
plantadas, como as fábricas de celulose e de painéis de madeira. Os
empreendimentos que se enquadram nessa categoria em Minas estão
totalmente adimplentes com relação às regras estabelecidas na Lei
Florestal e acabam sendo prejudicados pela inadimplência de outros
setores.

A terceira medida, por sua vez, se consubstancia nas alterações
propostas para o art. 48 da Lei n 2 14.309, que têm por objetivo
modernizar, conforme diagnosticado pelo próprio IEF, o sistema de
controle de cumprimento das regras de consumo de matéria-prima
florestal dos grandes consumidores estabelecidas no art. 47. Para
tanto, propõe-se a extinção do Plano de Auto Suprimento - PAS - e se
estabelece, em substituição, o Plano de Reposição Florestal - PRF -,
mais adequado às normas vigentes. A lógica da mudança está na
ênfase que se dá ao planejamento e justificação da necessidade de
reposição florestal. O documento exigido atualmente, na maior parte
das vezes, se constitui numa peça de ficção, em que o consumidor é
obrigado a apresentar fontes de suprimento próprias para 90% do
consumo previsto, mesmo que não tenha bases reais para cumprir o
planejado.

O projeto ora analisado espelha o intenso trabalho da Comissão
Especial de Silvicultura, que mobilizou todos os segmentos sociais
relacionados ao setores econômicos de base florestal. Sua meta é o
aprimoramento da legislação florestal do Estado, e acreditamos que,
com essas modificações propostas, estaremos atendendo aos anseios
da sociedade mineira, que expressou desejo de desenvolvimento
econômico conjugado com o respeito ao meio ambiente.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices ao projeto,
ao contrário, sua aprovação trará ganhos econômicos e ambientais ao
nosso Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei fl2

1.920/2004, no 12 turno, com as Emendas n 2s 1 a 2, a seguir.
Emenda n2 1

Suprima-se o § 32 do art. 47 da Lei n g 14.309, a que se refere o art.
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l do projeto.
Emenda n2 2

Dê-se ao § 6 9 do art. 47 da Lei n 2 14.309, a que se refere o art. 1 Q do
projeto, a seguinte redação:

"§ 6 - No caso de autodêclaração para o consumo de excedente de
que trata o § 522 o consumidor poderá quitar o pagamento em dobro
financiando projeto de cunho socioambiental previamente aprovado
pelo órgão competente estadual ou utilizando um dos mecanismos
estabelecidos no § 1 2 , excetuada a formação de florestas próprias.".

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gustavo

Valadares - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - José Henrique.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.87512005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em epígrafe
especifica os logradourosde acesso coletivo para os fins da Lei n2
11.666, de 9/12/94.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n2
1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada quanto ao mérito pela
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que acatou o
substitutivo oferecido pela Comissão anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Inicialmente, o projeto dá nova redação ao art. 12 da Lei n 2 11.666,

de 1994: a expressão "edifícios de uso público", presente no "caput"
do referido dispositivo, é alterada para "edifícios e demais logradouros
de acesso coletivo". Além disso, o legislador relaciona, entre outros,
alguns estabelecimentos; a serem considerados logradouros de
acesso coletivo, como os postos e as agências bancárias, as salas de
exibição, os estacionamentos, os clubes, os estabelecimentos de
educação e os estabelecimentos comerciais, dos quais excetua as
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microempresas ou empresas de pequeno porte. Os demais
dispositivos do projeto promovem a adequação dos artigos da lei à
nova redação.

Conforme argumenta o autor da proposição, o projeto pretende dar
efetividade à tutela da pessoa deficiente por meio de alterações
pontuais na Lei n2 11.666, de 1994. A referida lei, que estabelece
diretrizes de construção e adaptação relativas aos deficientes físicos,
pode, eventualmente, encontrar implementação mitigada ou até
bastante prejudicada, em razão da generalidade de algumas de suas
disposições, as quais merecem ser especificadas de forma mais
detida.

Não se controverte que a expressão "edifícios de uso público",
utilizada na redação em vigor da Lei n 2 11.666, de 1994, deve ser
compreendida na sua acepção ampla, haja vista que tal expressão,
presente no inciso 1 do § 1 2 do art. 224 da Constituição do Estado, se
subordina ao que está disposto no "caput" desse mesmo artigo, o qual
claramente delimita tratar-se de tutela da facilitação do acesso a bens
e serviços coletivos,

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, não tendo vislumbrado óbice de natureza jurídico-material à
sua tramitação. Contudo, entendeu aprimorá-la através do Substitutivo
n g 1, adequando-a não só à técnica legislativa, mas também
eliminando quaisquer vícios discriminatórios, que criassem privilégios
para determinada parcela da comunidade empresarial e
desrespeitassem o tratamento conferido pela Constituição da
República às pessoas com deficiência.

Dessa forma, entendemos que, a exemplo da Comissão de mérito, o
citado substitutivo deve ser acolhido, uma vez que não altera a
essência da proposição, apenas a aperfeiçoa.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão,
entendemos que a proposição não causa impacto ao erário estadual,
uma vez que versa tão-somente sobre a conceituação de edifício de
uso público.

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

2.875/2005, no 12 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça.
Saia das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Gustavo Valadares -

Sebastião Helvécio - Ana Maria Resende - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.955/2006

Comissão de Fiscal lização Financeira e Orçamentária
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a realização de exame ocular denominado
Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos, nas unidades
hospitalares do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitu cio nalidade e pela legalidade da matéria. A
Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação da proposição com
a Emenda n Q 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto em pauta estatui que ficam os hospitais da rede pública

estadual e os conveniadoè com o Sistema único de Saúde - SUS -
obrigados a realizar, nos recém-nascidos, o exame ocular
denominado Teste do Reflexo Vermelho. Nos termos da Emenda n 2 1
detectada alguma alteração no resultado, o recém-nascido será
encaminhado ao oftalmologista para receber o tratamento adequado.

O autor, em sua justificação, alega que o Teste do Reflexo Vermelho
é de fácil aplicação, apresenta custos irrisórios e indica a existência de
infecções, tumores, catarata e outras patologias, que, detectadas
precocemente, têm tratamento.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência.

A Comissão de Saúde informou que esse teste é também conhecido
como Teste Reflexo de Bruckner, que seu custo é baixo e que se
justifica sua implementação. Informou também que ele consiste na
colocação do toco Iumincso nos olhos da criança, observando-se o
reflexo vermelho nos dois olhos. Para isso, utiliza-se lanterna ou
oftalmoscópio. Caso haja reflexo diferente entre os olhos ou a
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presença de reflexo branco - leucocoria - ou amarelado, a criança
deve ser encaminhada ao médico oftalmologista para exame
completo. Essa Comissão concordou com a matéria proposta, mas
achou necessária uma correção, com o objetivo de aperfeiçoar termos
técnicos, o que fez por meio da Emenda n 2 1.

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, sendo o custo para realização do exame
praticamente nulo, a sua repercussão financeira é muito baixa, em
vista dos benefícios advindos. E oportuno registrar que as medidas
propostas no projeto poderão ser efetivadas no âmbito do SUS, não
implicando, dessa forma, despesa para o Estado, uma vez que serão
financiadas com recursos transferidos da União para os Estados e
Municípios, responsáveis pelo repasse dos recursos aos hospitais da
rede pública estadual e aos hospitais conveniados. Não há
repercussão no Tesouro Estadual.

Ademais, temos registro de várias manifestações favoráveis ao
teste. E mister ressaltar o reduzido valor de sua despesa. Os
oftalmoscópios, equipamentos usados para fazer o teste, custam
cerca de R$340,00. Esse custo pode ser absorvido pelas
maternidades e pelos estabelecimentos hospitalares congêneres de
todo o País. Trata-se de uma ação preventiva extremamente
adequada, uma vez que os exames de investigação não têm custo,
são relativamente de fácil realização, requerem um tempo bastante
curto e podem ser realizados por qualquer integrante treinado da
equipe médica. O preço deverá ser equivalente ao de uma consulta.
Com um valor muito baixo é possível prevenir grandes problemas à
saúde pública e evitar que muitas pessoas fiquem cegas. O Estado de
Mato Grosso do Sul, por meio da Lei n 2.897, de 6/1012004, já tornou
obrigatória a realização de exame. No Município de São Paulo, a Lei
ng 13.463, de 3/12/2002, regulamentada pelo Decreto n 2 42.877, de
19/2/2003, torna obrigatória a pesquisa do Reflexo Vermelho nos
berçários do Município. Projeto semelhante foi promulgado no Estado
do Rio de Janeiro (Lei n 2 3.931, de 5/9/2002) e há notícias de que
outras cidades também o farão. A Sociedade de Pediatria de São
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Paulo, através do seu Departamento de Oftalmologia Pediátrica, em
documento conjunto, sugere sua realização em toda Unidade de
Neonatologia do Estado dd São Paulo na primeira semana de vida.

E importante destacar que o governo do Estado de Minas Gerais,
por meio da Coordenadoria de Oftalmologia Social da Secretaria de
Estado da Saúde, exarou a seguinte manifestação, consubstanciada
na Nota Técnica NT.SAS/GRA/COS ng 1/2006, na qual ele se
manifesta sobre o projeto em pauta: "A obrigatoriedade do Teste do
Reflexo Vermelho ou Teste Reflexo de Bruckner como rotina no
atendimento do recém-nascido é uma ação preventiva adequada e de
grande importância como ação de saúde pública ocular. Não tem
custos".

Ademais, esse órgão i encaminhou-nos, por meio do ofício
OF.SAS/GRA/COS n2 39/2006, documento assinado pelas mais altas
expressões científicas e éticas da Oftalmologia mineira. Nele se
encontra exarada a seguinte conclusão: "Entendemos que o exame
ocular padronizado, o Teste do Reflexo Vermelho ou Teste do Reflexo
de Bruckner, realizado pelo médico pediatra, é o mais indicado, a
título de triagem, na primeira semana de vida e antes da alta do bebé".

Além disso, 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.

Finalmente, dada a importância da realização desse exame, em
vista do seu baixíssimo custo, entendemos que a sua obrigatoriedade
deva ser estendida para todas as crianças nascidas no Estado, em
qualquer maternidade, pública ou privada. Assim, para atendermos a
essa proposta, apresentamos o Substitutivo n Q 1, redigido na
conclusão desta peça opinativa.

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

2.955/2006, no l turno] na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir

- _
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redigido, ficando prejudicada a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Saúde.

SUBSTITUTIVO IN Q 1
Torna obrigatório o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - E obrigatória a realização do Teste do Reflexo Vermelho em

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

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

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

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Ana Maria

Resende - Elisa Costa - José Henrique - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.007/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Novo Cruzeiro os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo & 1, que
apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la 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 finalidade autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Novo Cruzeiro dois imóveis
urbanos edificados, incorporados ao patrimônio do Estado por doação
daquele Município.

L1
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A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1,

após constatar ausência de cláusula de destinação dos imóveis ou de
ônus ao destinatário nas escrituras de doação. A transferência que se
pretende deve dar-se por meio de doação e não-reversão, como
consta na proposição original.

Ademais, em sua manifestação sobre a matéria, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão declara-se contrária à alienação do
imóvel constante no inciso  1, pelo fato de que o Ministério Público do
Estado possui interesse erri sua utilização.

Em decorrência disso, o Substitutivo n 1 tem o objetivo de promover
a doação do imóvel constante no inciso II do art. 1 2 do projeto original,
constituído por um terreno edificado com área de 880m2, situado na
Rua Getúlio Vargas, no Município de Novo Cruzeiro. Além disso,
estabelece cláusulas de destinação e de reversão do bem ao
patrimônio do Estado, se no for cumprida a finalidade estipulada.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2 2 do 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 balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

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

3.00712006, no 1 ° turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22.de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Ana Maria

Resende - José Henrique Sebastião Helvécio - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3160/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Deputado Carlos Pimenta e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Engenheiro
Navarro o imóvel que especifica.

rs
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, com a Emenda n 2 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para alienar ao Município de Engenheiro Navarro um imóvel
constituído de terreno com área de 2.520m 2, incorporado ao
patrimônio do Estado em 1960 por doação de particulares, para
construção de um grupo escolar. No local funcionou por certo tempo a
Escola Estadual Eva Adeilda, estando o prédio, atualmente, ocioso e
em precárias condições.

Em vista dessas considerações e do atendimento do interesse
público que deve nortear o negócio jurídico em causa, prevê o
parágrafo único do art. 1 9 do projeto que o imóvel se destina à
construção de praça de eventos culturais e biblioteca pública
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 e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n2 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.

Releva destacar, ainda, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantia, uma vez que o art. 2 2 do projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento da finalidade mencionada.

Por fim, ressaltamos que a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de corrigir erro
material, constatado no "caput" do art. 1, relativo ao número de
registro do imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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3.16012006 no l o turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Prdsidente -Elisa Costa, relatora - Sebastião Helvécio -

Gustavo Valadares - Ana Maria Resende - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.167/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Bias
Fortes o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, com a Emenda n 9 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Mupicípio de Bias Fortes um imóvel constituído
de terreno com área total de 1.079,12M 2, registrado sob o & 33.655, a
fls. 135 do Livro 3AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Barbacena. Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado
por doação desse Município, nos termos da Lei n 2 298, de 22/2/73,
para construção de um prédio onde passaria a funcionar um posto de
saúde e higiene sanitária.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. I Q do projeto em análise
estabelece que o imóvel será destinado a utilização em atividades
educacionais, sociais, culturais e comunitárias.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2 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
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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. 29 do projeto de lei em causa prevê que o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
ou modificada a sua finalidade.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda n Q 1, apresentada ao art. 1
pela Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de alterar a
modalidade de alienação do imóvel, de reversão para doação,
modalidade de alienação adequada para o caso em tela.

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

3.167/2006 no 1° turno, com a Emenda n9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Ana Maria

Resende - Elisa Costa - Gustavo Valadares - José Henrique.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI M 3.39812006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n2 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira decorrente da futura lei, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição do Mato Dentro imóvel
constituído por um terreno urbano edificado, situado nesse Município,
doado ao Estado em 1926 pela Câmara Municipal, sem gravame.
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Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o
imóvel deverá ser utilizado para abrigar o posto de saúde municipal,
indicando assim o atendimento ao interesse público, que deve nortear
o negócio jurídico em causa.

Para atender a essa mesma exigência, também é necessário que o
projeto contenha cláusula que estabeleça a reversão do imóvel se,
decorrido certo prazo, contado da lavratura da escritura de doação,
não lhe vier a ser dada a destinação estabelecida. Daí por que a
Comissão de Constituição e Justiça, sanando essa omissão,
apresentou a Emenda n 2 11 cujo prazo fixado foi de três anos.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
pelo § 2 de seu art. 1051 ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domíni9 de bens públicos, além de não representar
despesas para o erárip e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

3.398/2006 no 1 2 turno, com a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ana Maria

Resende - Elisa Costa - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.406/2006

Comissão de Fisdalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Luiz Fernando Faria
e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Silveirânia o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
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legal com a Emenda n 2 1, que apresentou, 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
O Projeto de Lei n2 3.406/2006 pretende obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir ao Município de
Silveirânia a propriedade de imóvel constituído de terreno com área de
10.217m2, localizado na margem direita da estrada que liga Rio
Pomba a Silveirânia, neste Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que o
imóvel será destinado ao programa municipal de hortas comunitárias.

Dos pontos 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 a
Lei Federal n9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e dos balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o ali. 22 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado.

Releva mencionar que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem por objetivo retificar o número da folha
do livro onde o imóvel possui registro.

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

3.406/2006, no 1 ° turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Ana Maria

Resende - José Henrique - Gustavo Valadares - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.467/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
Por meio da Mensagem flQ 626/2006, o Governador do Estado

encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, e, em seguida, encaminhada à
Comissão de Administração Pública para ser apreciada quanto ao
mérito, recebendo parecer pela aprovação com a Emenda n Q 1, que
apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva aumentar o efetivo da Polícia

Militar, passando-o de 48.045 integrantes para 51.669, entre oficiais e
praças. Pretende-se, com a mudança, facilitar o atendimento das
novas políticas de segurança pública e de defesa social gestadas para
o Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, não vislumbrando qualquer óbice à sua tramitação ou erro de
natureza jurídico-material que a comprometa. Concordou sobre a
iniciativa para a deflagração do processo legislativo, uma vez que o
art. 66, inciso III, alínea "a", da Constituição Estadual atribui ao
Governador do Estado competência privativa para a fixação e a
modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, e atribui a esta Casa Legislativa competência para deliberar
sobre a matéria, nos termos do art. 61, inciso VIII, da referida Carta.

A Comissão de Administração Pública, ao apreciar a proposição
quanto ao mérito, entendeu acolhê-la por considerar que a proposta
fortalece o quadro da Polícia Militar, devendo resultar em benefício
direto para a segurança pública. A organização dos quadros
constantes no anexo do projeto seguiu a forma proposta pelo Projeto
de Lei Complementar n? 86/2006, de autoria do Governador do
Estado, que altera o Estatuto da Polícia Militar, mas os quantitativos
previstos não foram atualizados, em razão da nova sistemática de
promoção prevista no citado projeto de lei complementar. Assim, havia
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a necessidade de promover algumas alterações no texto do projeto. O
Governador do Estado encaminhou a Mensagem n g 687/2006,
propondo a alteração relativa aos quantitativos de militares
distribuídos entre os diversos postos e graduações, apresentando os
novos cálculos em face da sistemática de promoção a ser
implementada com a aprovação do Projeto de Lei Complementar n
86, de 2006.

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do
Ofício n Q 94.927/2006-CG, enviou o relatório de impacto financeiro do
projeto. As despesas com pessoal da Polícia Militar previstas para
2006 estão na ordem de R$96.702.611,83. Para o exercício de 2007,
o relatório de impacto prevê um acréscimo de 7,97% nas despesas
com pessoal. Para 2008, o acréscimo será de 4,56%; em 2009, de
4%; e, 2010, a despesa aumentará em 4,24%. O reajuste acumulado
até 2010 será de 22,39%, elevando a despesa com pessoal para
R$118.352.347,92.

Segundo informações do "site" da Secretaria de Fazenda na
internet, o percentual das despesas com pessoal do Poder Executivo,
relativo ao segundo quadrimestre de 2006, está em 44,53%. Portanto,
o limite de 49%, disciplinado pela Lei Complementar Federal n 2 101,
de 4/5/2000, não será atingido com as despesas que serão criadas
com a aprovação da lei resultante do projeto em análise.

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

3.467/2006, no l Q turno, com a Emenda n9 1, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Ana Maria

Resende - Elisa Costa - José Henrique - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.476/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
tela contém os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de
Justiça e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, preliminarmente foi
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o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, ! em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação do projeto, com a Emenda fl 2 1, que apresentou ao
Substitutivo n2 1.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame contém os quadros de pessoal da

Secretaria do Tribunal dõ Justiça, definindo a denominação, as
classes, os padrões de vencimento e o nível de escolaridade exigido
para a sua ocupação, bem como o posicionamento dos servidores
efetivos em seis padrõesubseqüentes nas respectivas carreiras. A
proposição prevê, ainda, à extinção e a transformação de diversos
cargos e contém disposições referentes às demais carreiras do Poder
Judiciário.

De acordo com mensagem enviada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, a medida se faz necessária para complementar a integração
do extinto Tribunal de Alçda, determinada pelo parágrafo único do
art. 42 da Emenda n 2 4512004 à Constituição Federal. Assim mesmo,
justifica que a criação de alguns cargos visa prover o Tribunal de
Justiça de uma estrutura de apoio mais adequada e se faz necessária
em razão do aumento dos serviços afetos àquela Corte.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações por meio da apresentação do
Substitutivo n 2 1, as quais aprimoraram o projeto sob os prismas
jurídico e de mérito. A maior parte das alterações propostas por essa
Comissão foi fruto de acordo com órgãos técnicos e entidades
representativas dos servidores do Tribunal de Justiça. Por seu lado, a
Comissão de Administração Pública opinou que o projeto contribui
para a construção de uma legislação mais clara e para a melhoria dos
quadros de pessoal do Tribunal de Justiça, e permitirá uma maior
eficiência na prestação do serviço público por meio da concessão de
estímulos positivos aos servidores. A emenda apresentada por essa
Comissão visa a corrigir um erro formal contido no art. 17 do
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Substitutivo fl 2 1.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se

aprovado, o projeto de lei em comento acarretará aumento de
despesa com pessoal. Nesse aspecto, é importante observar a
preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos
limites previstos na Lei Complementar Federal n2 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. O seu art. 17 determina que os atos
que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o
caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Nesse mister, de acordo com Ofício n Q 149, de 26/10/2006, enviado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, o impacto financeiro mensal do
projeto, a partir de janeiro de 2007, será de R$14.859.688,94,
totalizando R$202.983.349,55 para todo o ano de 2007.

Finalmente, vale ressaltar que o aumento de despesas com pessoal,
oriundo do projeto, não comprometerá o limite constitucional de 6% da
Receita Corrente Líquida a que deve obedecer o Poder Judiciário para
as despesas com pessoal - art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo informações do Tribunal de Justiça, a aprovação do projeto
fará com que o Tribunal de Justiça comprometa 5,91% da receita
corrente líquida com despesas com pessoal.

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

3.476/2006, no l Q turno, na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares.	-
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

3.493/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o
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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 : or 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 estabélecido nos arts 62, XXXIV, e 247, § 6, da

Constituição do Estado, o projeto em análise trata de aprovar a
alienação de três porções de terras devolutas rurais situadas nos
Municípios de Indaiabira, Montezuma e Santo Antônio do Retiro, cada
urna com área superior a 1.00ha.

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

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

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

Resolução n2 3.493/2006, no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 22de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - José

Henrique - Gustavo Valadares - Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.55412006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

1a
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Nazareno os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência ao

Município de Nazareno de dois terrenos, com áreas de 360m 2 e
10.250m2, doados ao Estado por particulares, sem o estabelecimento
de nenhum gravame.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, os
imóveis serão destinados ao funcionamento de projetos sociais,
atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a transação
em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2, a reversão dos
bens ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação estipulada, ou no caso de ser desvirtuada a
destinação ou modificada a finalidade.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da 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 dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2 Q 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.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.554/2006, no 1 turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente: Sebastião Heivécio, relator - Ana Maria

Resende - Elisa Costa - José Henrique - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.60712006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado,lrani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe
"acrescenta parágrafo ao art. 2 9 da Lei n2 9.678, de 4 de outubro de
1988, que dispõe sobre o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG".

Publicado no "Diário do Legislativo' de l/9/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, II, "a", c/c o art. 188
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende seja destinada ao Fundo

Estadual da Criança e do Adolescente - FIA - parte do Imposto de
Renda devido pelos partiuIares tomadores de empréstimos junto ao
BDMG.

Para a consecução dos objetivos, o projeto pretende dar o comando
legal, acrescentando parágrafo ao art. 2 Q da Lei n 2 9.678, de 4/10/88,
que dispõe sobre a mencionada instituição.

Ao tratar de medida de destinação de recursos ao FIA, o projeto
revela especial preocupação com a proteção à criança e ao
adolescente residentes no i Estado.

No tocante à repartição constitucional de competências, ao Estado
membro é conferida a prerrogativa de legislar sobre matéria relativa à
proteção à infância e à juventude, conforme preconiza o inciso XV do
art. 24 da Constituição Federal.

No entanto, alguns aspectos da proposta, que merecem ser
apontados, impedem-na de prosperar nesta Casa, visto que conflitam
com comandos constitucionais e legais vigentes.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - é uma
empresa pública cuja constituição foi autorizada por meio da Lei n2

ri'
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10.092, de 29/12189. Originalmente criada na forma de autarquia,
conforme a Lei n 2 2.607, de 5/1/62, a instituição foi constituída com o
patrimônio liquido da então autarquia, que foi extinta pela mencionada
Lei n 9 10.092.

As empresas públicas têm a criação autorizada por lei específica,
tendo em vista a realização de suas atividades. Vinculadas ao ente
estatal a que pertencem, possuem autonomia administrativa e
financeira, sendo regidas pelos respectivos estatutos. Assim
determina a Constituição Federal, no inciso II do § 1 2 do art. 173, que
submete as sociedades de economia mista e as empresas públicas ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, até mesmo quanto aos
direitos e às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

Dessa forma, o BDMG, constituído na forma de S. A. (sociedade
anônima), mesmo não se sujeitando ao prescrito na Lei Federal n°
6.404, de 15112176, com suas modificações posteriores, a qual dispõe
sobre as sociedades por ações, é sociedade comercial pluripessoal na
qual o Estado de Minas Gerais é acionista majoritário, com 99,9% do
capital. Assim sendo, verifica-se, ainda, que a empresa integra a área
de competência e está vinculada a um órgão estatal, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, que a supervisiona e controla
o seu desempenho estatutário, sem interferir diretamente na sua
administração, visto que não há relação de subordinação estabelecida
entre as duas instituições e o controle do Banco é exercido por sua
assembléia-geral.

Portanto, não parece possível haver uma lei estadual que regule os
negócios e a destinação dos recursos da instituição, pois esta deve
atuar na forma definida em seus estatutos e por seus acionistas, em
assembléia. Há, também, de considerar que os contratos firmados
com terceiros nos quais o BDMG atua como agente financeiro devem
obedecer às regras do Sistema Financeiro Nacional, e as regras de
financiamento e contratação ficam sujeitas às normas federais
atinentes à matéria, em especial à Lei n 2 4.595, de 31/12/64, que
"dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências".

Há que lembrar, ainda, que a Constituição da República, em seu ai.
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2, consagrou a tripartiço dos Poderes ao estabelecer que 'são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário". No mesmo sentido, o constituinte
estabeleceu funções para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes
competências próprias, sem, contudo, caracterizá-las com
exclusividade absoluta. Cada um dos Poderes possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto
constitucional. São as charadas funções típicas e atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a
Constituição da República estabelece as normas do processo
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas,
também fixa as competncias específicas para o exercício da
fiscalização, pelo Legislativo, das atividades do Executivo.

Ao Poder Legislativo também compete o desempenho de funções
que não são predominantes, mas constituem atribuições deferidas
pelo texto constitucional vigente, para serem exercidas em situações
especiais ou subsidiariamente à sua função típica: são as funções
atípicas de administrar e julgar. O Poder Legislativo administra quando
dispõe sobre a organização de sua Secretaria, quando provê cargos,
nomeia e exonera servidores, etc. Nesse caso, o Legislativo
administra para que possa desempenhar as suas funções de fiscalizar
e legislar com eficiência e independência. O Poder Legislativo exerce
a função atípica de julgar quando, em situações especiais, processa e
julga o Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade.

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em
relação ao Poder Executko, cuja função típica é administrar. O Poder
Executivo é órgão constitucional cuja função principal é a prática dos
atos de chefia de Estado, de governa e de administração. Cabe ao
Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

O processo de criação, estruturação e definição das atribuições de
órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual é
matéria que se insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva
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iniciativa do Poder Executivo. E que, consagrado o princípio da
separação dos Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do
Executivo organizar a sua estrutura administrativa.

Assim, o Poder Legislativo não pode criar uma lei estadual que
regule os negócios do BDMG, empresa pública vinculada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, órgão que integra a
estrutura do Poder Executivo Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 9 3.60712006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.620/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Irani Barbosa, 'isenta as
cooperativas da categoria de taxistas do pagamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS".

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 15/9/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos
aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
De acordo com o seu art. 1 9 , o projeto concede às cooperativas de

taxistas isenção do pagamento do ICMS nas operações relativas à
compra e à venda de combustível destinado ao consumo dos
associados. Tal norma se aplica quando da compra e venda de álcool,
gasolina, gás combustível, pneus, peças, acessórios e lubrificantes de
veículos.

Nos termos do art. 155, § 2, inciso XII, alínea "g", da Constituição
da República, compete à lei complementar a regulação da forma como
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as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou
revogados, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

Na falta dessa lei complmentar, segundo o art. 34, § 8, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, prevalece a disposição
constante na Lei Complmentar n2 24, de 7/1/75, cujo art. l
estabelece o seguinte:

"Art. l - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelas Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta Lei".

Esse procedimento, quê exige a celebração de convênio para a
concessão do benefício tributário ora pretendido, tornou-se de
indubitável obrigatoriedade com a nova redação do art. 150, § 6, da
mesma Constituição, conferido pela Emenda Constitucional n 3, de
1993, a saber:

"Art.150-( ...)
§ G - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem preiuízo do dis posto no art. 155, § 2, XII,
g." (Grifo nosso.)

Na mesma linha de râciocínio, tem-se manifestado o Supremo
Tribunal Federal, por exemplo, no julgado da ADI n 9 1.276 -2 - São
Paulo -, que teve como relatora a Ministra ElIen Gracie, como
requerente o Governador do Estado de São Paulo e como requerida a
Assembléia Legislativa daquele Estado:

"Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam
empregados com mais de quarenta anos, a Assembléia Legislativa
Paulista usou o caráter extrafiscal que pode ser conferido aos tributos,
para estimular conduta por parte do contribuinte, sem violar os
princípios da igualdade ; e da isonomia. Procede a alegação de
inconstitucionalidade do item 1 do § 2 2 do art. l Q da Lei 9.085, de
17102/95. do Estado de São Paulo, por violação ao disposto no art.
155, § 2, XII, "g", da Constituição Federal. Em diversas ocasiões, este
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14/09/01) e ADIMC 1.467 (DJ 14/03/97)."(G rifo nosso.)
Não bastassem os argumentos até agora expendidos, a proposta

encontra óbice jurídico em face do que dispõe o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, segundo o qual a concessão ou a ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa do
impacto financeiro-orçamentário no exercício em que deverá iniciar
sua vigência e nos dois exercícios seguintes, atendendo ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, a proposta deve demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.620/2006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.632/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Social Futebol
Clube o imóvel que especifica, situado no Município de Lima Duarte.

Publicada a matéria em 16/9/2006, no Diário do Legislativo", e
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, esta baixou-a em
diligência, no dia 17/10/2006, ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a medida
proposta. Na posse da sua resposta, este colegiado deverá examiná-
la preliminarmente com relação aos aspectos jurídico, constitucional e
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legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", c/c o ai. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 3.63212006 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer a transmissão da propriedade de imóvel pertencente
ao patrimônio do Estado para o Social Futebol Clube de Lima Duarte.
O bem a ser alienado é constituído por um terreno com área de
11.755,95M 2, situado no Município de Lima Duarte, registrado sob o n9
10.374, a f Is. 127 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Lima Duarte.

A matéria está sujeita à regra prevista no art. 18 da Constituição do
Estado, que exige autorização legislativa, e no ai. 17 da Lei Federal
n 2 8.666, de 1993, que subordina a alienação de bens da
administração pública à existência de interesse público devidamente
justificado.

Cabe esclarecer que o Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, por via da Nota Técnica n 2 14512006, manifesta-se
desfavorável à pretensão do projeto em análise, orientado pela
Advocacia-Geral do Estado, que se posiciona contrária a doações de
imóveis para entidades privadas, como forma de preservação dos
mesmos. De fato, ao saírem do domínio público, perdem a
subordinação ao regime jurídico dos bens públicos, podendo ser
alienados, penhorados ou objeto de usucapião, o que torna possível a
sua perda de forma irrecuperável.

Sem a vontade de uma das partes contratantes, a doação não se
efetivará, o que torna a autorização do Legislativo letra moda.
Estaríamos editando lei que, se fosse sancionada pelo Governador do
Estado, entraria em vigência, mas seria ineficaz, não produzindo os
efeitos dela esperados.

Há, pois, vício insanável no projeto em análise que impede a sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.632/2006.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo
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Corrêa - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.657/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n9 3.657/2006 é de autoria do Governador do
Estado e visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 3.657/2006 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Itabirinha de Mantena imóvel
urbano edificado, com área de 2.000m 2, situado na Rua Principal
desse ente federativo. Ressalte-se que o referido bem foi doado ao
Estado pelo Município de Itabirinha de Mantena, não apresentando o
instrumento público de doação imposição de nenhum gravame.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, estabelece o parágrafo único do art. 1 2 do projeto
que o imóvel será destinado à construção de unidades habitacionais.
Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
uma vez que o art. 2 2 do projeto de lei em causa prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do não-atendimento da
finalidade que estabelece.

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 §
22 do art. 105 da Lei Federal n 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos
Orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
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sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Apresentamos a Emenda n 1, redigida no final deste parecer para
corrigir o nome do Município, que, atualmente, é apenas Itabirinha.

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

3.65712006, no 1 'turno, com a Emenda P 1, redigida a seguir.
Emenda n 2 1

Dê-se ao art. 1 9 a seguinte redação:
'Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itabirinha o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
2.000,00m2, situado na Rua Principal, s/n 9 , no Povoado de São
Sebastião do Itabira, no Município de Itabirinha, registrado sob o &
7.352, no Livro 3-A n 11, a f Is. 122, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mantena.".

Sala das Comissões, 22Je novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -

Gustavo Valadares - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.65812006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carvalhópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/co art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise cuida de autorizar a transferência ao

Município de Carvalhópolis de terreno edificado, com 475m 2 , situado
nesse Município e incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares, em 1978, sem o estabelecimento de nenhum gravame.
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De acordo com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o imóvel
será destinado à melhoria de atendimento médico e ambulatorial,
satisfazendo assim o interesse público, que deve revestir a transação
em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2, a reversão do bem
ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos,
contados da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
estipulada.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre da
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 9 de seu art. 105, ao estabelecer
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se, por fim, que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.658/2006, no 1 P turno.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente e relator - Elisa Costa - José Henrique - Ana

Maria Resende - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.659/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

rsi
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Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itajubá um
imóvel constituído de terreno com área de 2.082m 2, situado na Rua
José Joaquim, no Bairro Varginha, naquele Município e que fora
doado ao Estado por esse mesmo ente federativo em 1945.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o bem será utilizado para
funcionamento de escola municipal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei prevê, no art. 2, que o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de cinco
anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a
finalidade prevista ou for desvirtuada a destinação.

A autorização legislativa decorre da 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
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

3.65912006, no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Elisa

Costa - José Henrique - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.661/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.661/2006
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lambari o
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imóvel que especifica.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Lambari
imóvel constituído de área com 450m 2, incorporado ao patrimônio do
Estado em 1930, registrado sob o n Q 2.125, Livro 3-C, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Lambari.

Para dar 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 destinado à instalação de um posto
odontológico municipal para atendimento da comunidade local.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de gaiantia, uma vez que o art. 2 Q do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

Com relação à repercussão financeira, 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. Encontra-se, pois, em
conformidade com o § 2 2 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 e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

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

3.661/2006, no 1 °turno.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ana Maria

Resende - José Henrique - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.662/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

LJ
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Tarumirim o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

- Fundamentação
O Projeto de Lei n2 3.662/2006 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Tarumirim de imóvel com área de
2.000m 2 , situado no Distrito de São Vicente, nesse Município.

O parágrafo único do art 1 2 da proposição, atendendo ao interesse
público que deve nortear ó negócio jurídico em tela, prevê que o
imóvel será destinado ao desenvolvimento de atividades
educacionais. Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2
determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre 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. O § 2 2 do
art. 105 dessa norma estabelece que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com prévia autorização legislativa.

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 n

3.66212006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
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Dilzon Melo, Presidente - Elisa Costa, relatora - Gustavo Valadares -
José Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/1112006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento da Sra. Elza

Vilela Pinto, ocorrido em 11111/2006, em Itajubá. (- Ciente. Oficie-se.)
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